
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 12.                                        29.  мај  2019.  године                                                             Година 36.    

 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.  гласник РС“  бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине 

Лучани“ бр. 16/18),  

Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 29.05.2019. године, донела јe 
 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДРАГАЧЕВСКОМ САБОРУ ТРУБАЧА У ГУЧИ 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се организовање Драгачевског сабора трубача у Гучи (у даљем 

тексту: Сабор), надлежности организатора и учесника у реализацији Сабора, као и права и обавезе 

других лица за време и у вези са одржавањем Сабора.  

Oвом Одлуком образује се организациони одбор Сабора под називом Саборски одбор и 

утврђују његове надлежности.  
 

Члан 2. 

Изрази који се у овој Одлуци односе на физичка лица родно су неутрални, односно подједнако се 

односе на оба пола. 

 

Члан 3. 

Сабор је манифестација изворног народног и аматерског стваралаштва којом се остварује општи и 

посебан интерес у области културе и туризма на територији општине Лучани. 

Сабор је манифестација очувања културног и историјског наслеђа на којој се подстиче 
културно и уметничко стваралаштво у области традиционалне музике народних трубачких 
оркестара, док се друга музика за време Сабора може изводити изузетно, у ревијалном програму 
организатора. 

 
Члан 4. 

Сабор се одржава у Гучи сваке године,  друге седмице у месецу августу, у трајању од четири дана: у 

четвртак, петак, суботу и недељу. 

Јубиларни сабор се одржава сваке десете године, друге седмице у месецу августу, у трајању од седам 

дана: у понедељак, уторак, среду, четвртак, петак, суботу и недељу. 

              

Члан 5. 

Организатор Сабора је општина Лучани (у даљем тексту: организатор). 

 

Члан 6. 

У реализацији Сабора, у оквиру својих надлежности, учествују: Културни центар општине Лучани 

Гуча, Туристичка организација „Драгачево“ Гуча, Библиотека општине Лучани Гуча, ЈП „Драгачево путеви“ 

Гуча, ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани, Дом здравља Лучани Гуча и Месна заједница Гуча. 

 

II  САБОРСКИ ОДБОР 

 

Члан 7. 

Саборски одбор је координационо тело које формира Скупштине општине Лучани и чине га по 

функцији:  

- председник општине, 

- заменик председника општине,  

- председник Скупштине општине,  
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- начелник Општинске управе,  

- директор јавне установе за културу,  

- директор туристичке организације,  

- директор библиотекарске установе, 

- директор јавног комуналног предузећа,  

- директор јавног предузећа у области управљања путевима,  

- директор Дома здравља и   

- председник савета Месне заједнице Гуча. 

Председник Саборског одбора је председник општине, а заменик председника  Саборског одбора је 

заменик председника општине. 

Председник Саборског одбора, у оквиру права и обавеза председника општине: руководи, 

контролише и обједињује послове припреме Сабора; руководи радом, утврђује дневни ред, сазива и 

председава седницама Саборског одбора, предлаже одлуке и врши друге послове у вези  организације Сабора. 

 

Члан 8. 

Саборски одбор, у смислу ове Одлуке: 

- доноси јединствени оперативни план организације Сабора, којим врши координацију организатора 

и учесника у реализацији Сабора и стара се о благовременом спровођењу истог; 

- даје сагласност на програм Сабора; 

- бира домаћина Сабора, на предлог Председника општине; 

- утврђује саборски протокол;  

- утврђује обједињени, коначан списак званица, учесника и гостију Сабора, на предлог организатора и 

учесника у реализацији Сабора; 

- даје потребне инструкције ради благовременог, законитог и ефикасног обављања активности 

везаних за одржавање Сабора; 

- врши друге послове у вези са организацијом Сабора. 

Саборски одбор одлучује већином гласова свих чланова. 

 

III  ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА 
 

Члан 9. 

Општина Лучани врши управљање и надзор над организацијом Сабора, именује Саборски одбор, 

обезбеђује средства за финансирање послова организације и контролише примену општинских прописа и 

извршавање планова реализације програмских садржаја Сабора. 

Послове организације Сабора, општина обавља преко својих органа, а у организацији учествују 

општинске јавне службе и организације из члана 6. ове одлуке, у складу са овом одлуком. 

 

III 1. Председник општине 
 

Члан 10. 

 Председник општине, као законски заступник организатора Сабора: 

- доноси одлуку о поступку прибављања средстава за потребе финансирања и суфинансирања 

програма Сабора и других трошкова манифестације (приходи од донација и спонзорстава и други приходи 

буџета локалне самоуправе) самостално и/или посредством правног лица чији се избор врши у законом 

прописаном поступку;  

- доноси одлуку о поступку прибављања прихода од уступања ауторских и сродних права и права 

индустријске својине (лиценца на право употребе заштићеног знака и назива Сабора) у сарадњи са Културним 

центром општине Лучани, као носиоцем права на индивидуални жиг Сабора;  

- уговара телевизијски пренос програма Сабора самостално или посредством лица из алинеје 1. овог 

става; 

- пријављује јавно окупљање. 

 

III 2. Општинска управа 
 

Члан 11. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- врши утврђивање и наплату локалних јавних прихода; 

- врши инспекцијски надзор у оквиру својих законских права и обавеза; 

- утврђује посебан режим саобраћаја за време Сабора;  

- обезбеђује и даје на коришћење простор за обављање привредних делатности; 

- врши послове протокола за госте Сабора; 

- врши стручне, административне и техничке послове; 

- врши стручне, техничке и административне послове за Саборски одбор; 
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IV ПОСЛОВИ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ  

IV 1. Културни центар 
                                                                   

Члан 12. 

Обавља све послове организације предтакмичења и такмичења трубачких оркестара као изворног 

програма Сабора, као и послове културне и уметничке делатности у области традиционалне и савремене 

музике, уметничке народне и савремене игре, ликовне и примењене уметности, приређивање изложби 

ликовне уметности, осталог извођења културних програма и садржаја, послове музеја и друге послове који су 

предвиђени званичним програмом Сабора и одређени прописима као културна и уметничка делатност, а 

нарочито:  

- утврђује програм Сабора; 

-  уређује и реализује културни и уметнички програм Сабора; 

- уређује и издаје саборски часопис; 

- организује концертне садржаје на свим саборским позорницама прибављањем културно - 

уметничких наступа извођача у прописаном поступку, уколико се набавка истих не врши посредством лица из 

члана 9. став 1 алинеја 1. ове Одлуке у у делу у ком су предметни послови поверени том лицу; 

- именује и ангажује жири за све такмичарске садржаје; 

- спроводи поступак набавке позорнице, услуге озвучења и емитовања садржаја на лед екрану за 

потребе свих, осим позорнице на којој се одржава централни програм на стадиону; 

- обезбеђује награде такмичарима и учесницима у програму; 

- утврђује додатне послове и њихове извршиоце, због привремено повећаног обима посла;  

- утврђује графичка решења и спецификацију штаме информативног, радног, рекламног и другог 

материјала;  

- утврђује предлог плана редарске службе и усмерава рад редарске службе;  

- организује протокол отварања Сабора и конференција за медије;  

- друге послове организације и реализације програма Сабора који спадају у културну делатност. 

 

IV 2. Туристичка организација  
 

Члан 13. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- промоцију Сабора; 

- послове угоститељских услуга смештаја и исхране учесника у програму и гостију Сабора; 

- послове тутристичке сигнализације; 

- набавку услуга штампе промотивног, информативног и осталог материјала;  

- набавку услуга редарске службе за обезбеђење реда на јавном окупљању;  

- набавку услуга агенције за ангажовање додатних радника на повременим и привременим 

пословима организације;  

- организује саборски сајам туризма; 

- организује сајамски простор и привредну изложбу; 

- организује рад на инфо пултовима; 

- организује продају званичних сувенира општине Лучани и Сабора; 

- закуп безбедоносне и санитарне опреме и опреме за качење банера и реклама; 

- друге послове организације Сабора који спадају у туристичку делатност. 

 

IV 3. ЈП Драгачево путеви  
 

Члан 14. 

Обавља поверене послове по налогу надлежног органа општине, а нарочито: 

- поправља, реконструише, одржава и врши друге поверене послове везано за управљање јавним 

путевима, улицама, тротоарима и другим објектима општинске путне инфраструкруре;  

- поставља саобраћајну сигнализацију, уклања и складишти вертикалну сигнализацију; 

- врши послове јавне расвете, а нарочито поставља и уклања објекте расвете на паркингу, објекте и 

опрему за напајање привремених објеката електричном енергијом, друге електро прикључке и врши остале 

поверене послове јавне расвете; 

- друге послове из своје делатности које му повери оснивач. 

IV 4. ЈКП Комуналац  
 

Члан 15. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- врши редовно снабдевање водом и снабдевање водом у случају несташице; 

- чисти и пере градске улице; 

- одржава хигијену – чисти улице (метлањем и одвозом на депонију); 
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- уклања кабасти отпад и враћа у пређашње стање паркинг и друге површине; 

- уређује и одржава зелене и јавне површине, зелени путни појас, речно корито, поток, дрворед, 

цвеће, обезбеђује и поставља канте и контејнере и врши поделу ПВЦ кеса за смеће и други отпад; 

- врши прикључак водоводне мреже за привремене објекте (шатре, роштиље и друге) и наплату за 

пружене услуге; 

- одржава канализациону и водоводну мрежу из система „Рзав“ (активно и пасивно дежурство 

водоинсталатера, камиона, грађевинских машина, аутоцестерне за питку воду); 

- обезбеђује (прибавља) посебан простор одређен за паркирање моторних возила; 

- организује и врши послове паркирања моторних возила на обезбеђеном простору; 

- наплаћује накнаду за паркирање моторних возила на обезбеђеном простору, сагласно закону и 

одлукама надлежних општинских органа; 

- врши и друге послове из своје делатности које му повери оснивач. 

  

IV 5. Библиотека општине  
 

Члан 16. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- врши промоцију свих издања штампаних између два Сабора; 

- приређује мини сајам књига; 

- друге послове из своје делатности које му повери оснивач. 

 

IV 6. Дом здравља  
 

Члан 17. 

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- организује мобилну здравствену службу у време одржавања Сабора, у складу са својим оснивачким 

актом; 

- друге послове појачане здравствене заштите. 

 

IV 7. Месна заједница Гуча 

 

Члан 18. 

   

Обавља послове из свог делокруга, а нарочито: 

- врши протоколарне послове дочека и пријема традиционалних пријатеља Гуче и Сабора; 

- друге послове које јој повери оснивач. 

 

V ПРИХОДИ, РАСХОДИ И ФИНАНСИРАЊЕ САБОРА  
 

Члан 19. 

Приходи Сабора су приходи буџета општине Лучани који се евидентирају на посебном евиденционом 

рачуну у оквиру Одлуке о буџету општине Лучани, и чине их: 

- локална административна такса; 

- накнада за коришћење јавних површина; 

- приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини општине; 

- боравишна такса; 

- новчане казне за прекршаје изречене у прекршајном поступку, као и одузета имовинска корист у 

том поступку; 

- приходи које својом делатношћу остваре јавне установе и организације општине Лучани; 

 

 

- приходи по основу донација и спонзорства који су остварени реализацијом уговора о пружању 

услуге обезбеђивања финансијских средстава за реализацију програмских садржаја Сабора; 

- други приходи утврђени законом. 

Сви приходи и примања по основу донација и спонзорства, остварени за потребе организације 

Сабора, морају се приказати у пословним евиденцијама и књиговодству организатора, у складу са законом. 

 

Члан 20. 

Расходи и издаци Сабора су расходи и издаци буџета општине Лучани који се финансирају 

приходима и примањима из члана 19. ове одлуке, у складу са законом и Одлуком о буџету општине Лучани и 

чине их: 

- расходи и издаци Сабора, до износа њиховог потпуног намирења;  

- расходи и издаци за изградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре, по намирењу расхода 

и издатака Сабора. 
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Члан 21. 

Средства за финансирање послова организације и реализације Сабора, обезбеђују се у буџету 

општине као организатора, односно финансијским плановима корисника буџетских средстава, као  

учесника у реализацији Сабора. 

Расходе настале у обављању послова који су им овим и другим актом надлежног органа 

поверени као послови организације Сабора, корисници буџетских средстава финансирају из својих 

прихода и према наменама и обиму који су предвиђени и дозвољени буџетом општине и њиховим 

финансијским плановима, у складу са прописима којима се уређује буџетски систем. 

 
VI  ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И 

ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
 

VI 1. Локација за одржавања Сабора 
 

Члан 22. 

Сабор се одржава на територији дела катастарске општине Гуча oбухваћеном улицама, и то: 

- Републике, 

- Првомајска, 

- Пионирска, 

- Браће Дмитровића, 

- Браће Јечменић, 

- Јеличка, 

- Трг слободе, 

- Проте Гучанина, 

- Цветна, 

- Карађорђева, 

- Богдана Капелана, од Трга слободе до пута за Горњу Краварицу, 

- Чеде Васовића, 

- Кнеза Милоша, укључујући цео спортско - рекративни комплекс, 

- Драгачевских трубача, 

- Милоша Обилића, 

- Албанске споменице, до Индустријског комбината ливница, Гуча, 

- Војводе Степе, 

- Змај Јовина, 

- од улице Чеде Васовића према новом пешачком мосту на Бјелици. 

                                   

VI 2. Коришћење јавних површина 
 

Члан 23. 

За потребе обављања привредне делатности за време Сабора, може се користити простор, односно 

земљиште: 

- које  је у јавним књигама уписано као јавна својина општине и планским актом одређено као јавна 

површина и  

 

- земљиште које је прибављено путем закупа у јавну својину општине за обављање привредне 

делатности за време Сабора, а које се налазе на простору одређеном у члану 22. ове Одлуке.  

 

Члан 24. 

Јавне површине из члана 23. ове Одлуке могу се користити за обављање следећих привредних 

делатности:   

- трговина на мало; 

- угоститељство; 

- рекламирање; 

- организовање сајмова; 

- уметност, забава и  рекреација, осим коцкања, клађења и излагања егзотичних животиња, при чему 

се активности забаве и рекреације могу организовати само на просторима одређеним за забавне паркове. 

 

Члан 25. 

Локације и зоне за обављање привредних делатности из члана 24. ове одлуке, као и почетне цене 

закупа јавних површина за обављање истих, ближе су одређене Програмом коришћења и закупа јавних 

површина у дане Сабора, који доноси Скупштина општине Лучани. 
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VI 3. Прибављање земљишта у јавну својину 

 

Услови огласа 
 

Члан 26. 

Прибављање земљишта из члана 23. алинеја 2. врши се у поступку прикупљања писаних понуда, који 

спроводи комисија коју именује начелник општинске управе, на основу члана 11. став 1. алинеја 4. ове 

одлуке. 

Одлука о покретању поступка прибављања земљишта, коју доноси начелник општинске управе, 

садржи све обавезне елементе будућег огласа о спровођењу поступка прибављања непокретности. 

Оглас за прикупљање писаних понуда за прибављање земљишта у јавну својину општине, који 

сачињава комисија, садржи: 

- назив органа за чије потребе се земљиште прибавља у јавну својину општине (организатора 

Сабора); 

- површину земљишта  које се прибавља у јавну својину општине; 

- цену у износу до 700 динара по м2, која представља тржишну вредност закупа земљишта за 

територију из члана 22. ове одлуке, 

- обавезу подносиоца понуде да уз понуду, достави оригинал листа непокретности издат од стране 

надлежног органа; 

- обавезу власника непокретности која се нуди да достави оверену изјаву,  да на истој не постоје 

права трећих лица; 

- напомену да ће се уговор закључити са понуђачем, само уколико се за његову непокретност покаже 

заинтересованост од стране привредних субјеката; 

- податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, адреса, број личне карте и 

јединствен матични број грађана, назив радње, матични број и ПИБ; а за правна лица: назив и седиште, извод 

из регистра надлежног органа и потврда о ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде); 

- адресу за достављање понуде; 

- рок за подношење писаних понуда (осам дана од дана оглашавања); 

- место и време отварања понуда; 

- упозорење подносиоцима да ће неблаговремене и непотпуне понуде  бити одбачене; 

- обавештење да се писане понуде подносе комисији у затвореним ковертама, са назнаком "не 

отварати - понуда за  прибављање земљишта", на писарници Општинске управе, којом приликом ће се на 

омоту приспелих понуда, означити датум и време предаје, а подносиоцу понуде издати доказ о предаји исте; 

- друге елементе битне за предмет прибављање земљишта. 

Оглашавање се врши у једном дневном гласилу који се дистрибуира на подручју Републике Србије и 

на званичној интернет страници општине. 

Поступак прибављања 

  

Члан 27. 

Комисија која спроводи поступак по огласу за прикупљање писаних понуда, састаје се у време и на 

дан одређен огласом за отварање писаних понуда. 

Комисија утврђује колико је понуда примљено, да ли су поднете у року, који су учесници огласа, 

односно њихови пуномоћници који присутвују отварању понуда. 

Отварање писаних понуда почиње утврђивањем броја поднетих понуда, благовремености подношења 

истих, констатацијом присуства представника односно овлашћених заступника подносилаца и сачињавањем 

листе понуђача. 

Понуде се отварају по редоследу приспећа, читањем понуђених новчаних износа. 

О поступку отварања писаних понуда, комисија сачињава записник, који доставља Општинској 

управи ради сачињавања и закључења уговора о закупу. 

Записник о поступку отварања писаних понуда садржи: дан и час отварања понуда, састав комисије, 

број пријављених учесника и њихове податке, листу учесника са понуђеним износом, време завршетка  

отварања понуда, остале податке битне за ток поступка. 

 

Закључење уговора 
 

Члан 28. 

Уговор о закупу земљишта које је прибављено по поступку утврђеном овом одлуком, закључује 

начелник општинске управе и исти се доставља Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине 

Лучани, у циљу исплате закупнине, као и Пореском одељењу Општинске управе општине Лучани, у циљу 

вођења евиденције. 

Уговор о закупу земљишта закључиће се само са понуђачима који су власници непокретности, а за 

које се у поступку издавања јавних површина путем јавног надметања покаже заинтересованост за 

коришћењем истих.  
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Закључењем уговора о закупу прибављено земљиште стиче намену јавне површине. 

 

Члан 29. 

Рок за завршетак поступка прибављања земљишта у јавну својину општине Лучани је 20. јул текуће 

године.  

 

VI 4. Издавање јавних површина 
 

Члан 30. 

За привредне субјекте који своју делатност у току године обављају на простору одржавања Сабора, 

одобрење о коришћењу јавне површине испред свог постојећег пословног простора издаје се на основу 

Одлуке о постављању привремених објеката на површинама јавне намене и Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина на територији општине Лучани. 

Привредни субјекти из става 1. овог члана, којима је одобрено коришћење јавне површине испред 

свог пословног простора у току године, а који желе да за време Сабора запреме већу јавну површину, дужни 

су да захтев за додатно запремање поднесу Општинској управи општине Лучани најкасније до 01. августа 

текуће године. 

За привредне субјекте који своју делатност не обављају на простору одржавања Сабора у току 

године, издавање јавних површина врши се оглашавањем у поступку јавног надметања. 

 

Услови огласа 
 

Члан 31. 

Поступак јавног надметања спроводи комисија, коју именује начелник општинске управе, на основу 

члана 9. став 1. алинеја 3. ове одлуке. 

Одлука о покретању поступка јавног надметања, коју доноси начелник општинске управе, садржи све 

обавезне елементе будућег огласа о спровођењу поступка. 

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања, ради издавања у закуп јавне површине, који 

сачињава комисија, садржи: 

- назив органа који спроводи поступак; 

 

- место и време одржавања јавног надметања; 

- опис локације која се издаје у закуп, преузет из Програма коришћења јавних површина у дане 

Сабора; 

- почетну цену по којој се јавна површина издаје у закуп; 

- рок за подношење писаних понуда (осам дана од дана оглашавања); 

- опште податке о подносиоцу пријаве; 

- критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 

- износ депозита и лицитациони корак; 

- доказ да је понуђач регистрован за обављање привредне делатности, односно да привредни субјект у 

активном статусу (извод из Регистра);  

- доказ да понуђач општинском буџету не дугују локалне јавне приходе (уверење или упит стања на 

рачунима); 

- адресу за достављање пријаве;                               

- обавештење да се пријаве за јавно надметање подносе  у затвореним ковертама, са назнаком  "не 

отварати - пријава за јавно надметање за издавање у закуп јавних површина", на писарници општинске 

управе, којом приликом ће се на омоту приспелих понуда, означити  датум предаје, а понуђачима издати 

доказ о предаји  исте;   

- упозорење подносиоцима пријава да ће неблаговремене и непотпуне пријаве                                                                                                                                                                                                                                

бити одбачене, у ком случају понуђачи не могу учествовати у поступку јавног надметања; 

- обавештење да се по истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу  подносити 

нове пријаве, нити мењати и допуњавати понуде послате у року; 

- друге елементе битне за предмет прибављања непокретности. 

Оглашавање се врши у једном дневном гласилу који се дистрибуира на подручју Републике Србије и 

на званичној интернет страници општине. 

 

Критеријуми за избор најповољнијег понуђача 

 

Члан 32. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највише понуђена цена закупа јавне површине у 

поступку јавног надметања. 
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Износ депозита уплаћује се на посебан рачун општине, приликом подношења пријаве за јавно 

надметање. 

Учесник по огласу, депозитом јемчи да ће закључити уговор о закупу јавне површине, уколико у 

поступку јавног надметања буде изабран као најповољнији понуђач. 

Уплаћени депозити понуђача који не буду изабрани у поступку јавног надметања, преносе се на 

рачун Осталих прихода у корист нивоа општине Лучани, број: 840-745151843-03, са позивом на број 97 15-

060. 

 

Поступак избора најповољнијег понуђача 
 

Члан 33. 

Комисија која спроводи поступак по огласу за јавно надметање, састаје се у време и на дан одређен 

огласом за одржавање јавног надметања. 

Комисија утврђује колико је пријава поднето, да ли су поднете у року, који су учесници по огласу, 

односно њихови пуномоћници присутни јавном надметању. 

Јавно надметање почиње тако што комисија прво проверава идентитет подносилаца уредних пријава 

или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од подносилаца пријава стекао статус учесника, те 

утврђује листу учесника јавног надметања. 

Председник комисије објављује почетак јавног надметања и наводи локацију која је предмет јавног 

надметања, почетни износ, као и лицитациони корак. 

Потом, председник комисије саопштава, ко су заинтересовани учесници за конкретну локацију која је 

предмет јавног надметања и понуђене износе. 

Председник комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од највише 

понуђеног, а поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуде повољнији износ. 

Када на трећи позив председника комисије нико од присутних учесника не понуди повољнији износ 

од последње дате понуде, комисија записнички констатује која је најповољнија понуда и председник комисије 

потом објављује да је надметање за предметну јавну површину завршено. 

 

 

По објављивању завршетка јавног надметања, не могу се поднети накнадне понуде. 

О поступку јавног надметања, комисија сачињава записник који, заједно са предлогом за избор 

најповољнијег понуђача, доставља Општинској управи ради сачињавања уговора о закупу локација на којима 

ће се обављати привредна делатност. 

Записник о поступку јавног надметања садржи: дан и час отпочињања јавног надметања, састав 

комисије, број пријављених учесника и њихове податке, почетни износ - за сваку предметну локацију 

посебно, листу учесника- са понуђеним износом, време завршетка поступка јавног надметања, остале податке 

битне за ток поступка, констатација о најповољнијим понуђачима за сваку локацију посебно. 

 

Закључење уговора 
 

Члан 34. 

Уговоре о закупу локација које су дате у закуп по напред наведном поступку закључује начелник 

општинске управе. 

 За случај да јавна површина није издата на коришћење у поступку јавног надметања, иста површина 

ће се издати првом заинтресованом привредном субјекту по почетној цени из Програма коришћења и закупа 

јавних површина у дане Сабора, закључивањем уговора у закупу на начин из става 1. овог члана.  

Уговор о закупу, након закључења, доставља се Пореском одељењу Општинске управе општине 

Лучани ради вођења евиденције о утврђеној и наплаћеној закупнини. 

Ако закупац обавезу уговорене закупнине не плати у уговореном року, обрачунаће се камата и 

извршити принудна наплата закупнине, камате и трошкова принудне наплате у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 35. 

Крајњи рок за завршетак поступка издавања јавних површина у закуп путем јавног надметања је 01. 

август текуће године. 

 

VI 5. Инспекцијски надзор над коришћењем јавних површина 

 

Члан 36. 

Надзор над постављањем привремених објекта на јавне површине издате решењем о одобрењу 

коришћења јавне површине или закључењем уговора о закупу јавне површине, врши комунална и 

грађевинска инспекција Општинске управе општине Лучани, при чему је, пре постављања објекта корисник 

јавне површине дужан да овлашћеном инспектору, стави на увид доказ о одобрењу коришћења простора, 
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односно уговор о закупу истог и доказ о плаћеној накнади за коришћење јавне површине односно 

доказ о плаћеној закупнини. 

За вршење свих привредних делатности, правна лица и предузетници морају користити мобилијар 

(столове, столице, тезге, сунцобране и друго) који је израђен у српском националном, односно етно стилу. 
 

Члан 37. 

У привременом објекту за обављање привредне делатности, нити на зиду грађевинског објекта у коме 

се обавља ова делатност, до улице и на другој јавној површини, не могу се постављати, инсталирати нити 

користити  разглас, појачало, звучник нити сваки други уређај и компонента којом се и преко које се појачава 

звук музике која се репродукује, емитује или изводи током извођења званичног уметничког програма на 

главној и помоћним позорницама. 

VII  ИЗВЕШТАЈИ И ПЛАНОВИ 
 

Члан 38. 

 

Учесници у реализацији Сабора извештаје о раду и финансијске извештаје, који су усвојени од стране 

њихових надлежних органа, достављају Скупштини општине Лучани на сагласност, најкасније до 30. 

септембра текуће године. 

  

VIII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 39. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о Драгачевском сабору трубача у Гучи („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 1/16). 

 

Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-13/2019-I 

          

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                 Весна Стамболић, с.р. 

 

 
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - др. 

закон и 47/18), чланова 4, 5, 6. и 69. Закона о јавним предузећима („ Сл. гласник РС“ бр. 15/16), чланова 2. и 3. Закона о 

комуналним делатностима, („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник 

општине Лучани“ бр. 16/18),  Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  „РЗАВ“ АРИЉЕ 
 

 I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усклађује се Оснивачки акт Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље (у даљем 

тексту: Предузеће) са одредбама Закона о јавним предузећима  („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), тако да Јавно предузеће 

наставља са обављањем делатности на основу ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље су основале општине на основу Одлуке о организовању 

јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље донете од стране Скупштина општина оснивача у истоветном 

тексту и то: 

- Скупштине општине Ариље 01 - бр. 023-1/87 од 31. марта 1987. године и број 452-5/89-01 од 29. децембра 

1989. године, 

  - Скупштине општине Пожега 01 - бр. 011-8 од 27. априла 1987. године и број 011-42/89 од 29. децембра 1989. 

године, 
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- Скупштине општине Лучани бр. 06-53,54 и 55/87-01 од 30. марта 1987. године и број 06-

203/89-01 од 29. децембра 1989. године, 

- Скупштине општине Чачак бр. 06-82/87-01 од 10. априла и 16. априла 1987. године и бр. 06-280/89-01 од 29. 

децембра 1989. године, и 

  - Скупштине општине Горњи Милановац бр. 6-06-13/87 од 31. марта 1987. године и бр. 3-023-41/89 од 29. 

децембра 1989. године 

средствима оснивача и средствима Републике Србије, 

 и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа „Рзав“ коју су усвојиле 

Скупштине општина оснивача којом је усклађено  организовање Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље (у 

даљем тексту: Предузеће) са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. 

гласник РС“ бр. 25/00) и Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 9/02 и 33/04), у истоветном тексту и то : 

 - Скупштина општине Ариље на седници одржаној дана 28. 02. 2006. године,  под 01 бр. 023-25/05,  

 - Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана 11. 11. 2005. године под  03 бр. 011-17/05, 

 - Скупштина општине Лучани на седници одржаној дана 05. 09. 2005. године под бр. 06-36/05-01, 

 - Скупштина  општине Чачак на седници одржаној дана 21. и 24. 10. 2005. године под бр. 06-87/2005-5-02, 

 - Скупштина општине Горњи Милановац на седници дана 16. 09. 2005. године под бр. 4-01-06-711/05, на 

основу наведених одлука, које се стављају ван снаге. 

 Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље, уписано је у судски регистар код Окружног суда у Ужицу 

под бројем  Фи-174/87 од маја 1987. године и Фи 1/90 од 03. јануара 1990. године и извршено је превођење код 

Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 23776/2005 од 20. 06. 2005. године и уписано у регистар Агенције за 

привредне регистре решењем број БД. 23776 од 20. 06. 2005. године.  

Оснивачи доносе овај оснивачки акт а Предузеће наставља са обављањем делатности у складу са одредбама 

ове Одлуке. 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 3. 

 Овом Одлуком се уређују права и обавезе оснивача и овог Предузећа у обављању делатности од општег 

интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 

 -  пословно име и седиште Предузећа; 

 -  претежна делатност  Предузећа; 

 - права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа  према оснивачу; - услови и начин 

утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака 

и сношењу ризика; 

 -  условима и начину задуживања  Предузећа ; 

 -  заступање  Предузећа ; 

 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 

-  органи  Предузећа.; 

-  имовина која се не може отуђити; 

  - располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину  Предузећа  у 

складу са законом; 

-  заштита животне средине; 

 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју је основано  Предузеће. 
 

  Циљеви оснивања јавног предузећа  
 

 Члан 4. 

 Предузеће је основано и послује на неодређено време ради: 

  1. сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће овлашћеним предузећима која 

врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац, 

  2. развоја и унапређивања обављања делатности из тачке 1 овог члана, 

  3. обезбеђивање техничко - технолошког и економског јединства система и усклађивање 

његовог развоја, 

  4. стицања добити, 

  5. остваривања другог Законом утврђеног интереса, у ком циљу наставља да ради и на основу ове Одлуке. 

 Предузеће су основале општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац средствима оснивача и 

средствима Републике Србије, а ради остварења заједничког интереса из става 1. овог члана, у чије име оснивачка 

права врше Скупштине оснивача општина: Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, и Града Чачка. 
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 II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 5. 

Оснивачи Предузећа су : 

 - Општина Ариље , ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628, 

 - Општина Пожега, Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122, 

 - Општина Лучани, ул. Југословенске армије број 5, Лучани, матични број 07175345, 

 - Општина Горњи Милановац, ул. Таковска 2, Горњи Милановац, матични број 07175329, 

 - Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097. 

 Права оснивача остварују надлежни органи оснивача. 

 Предузеће послује под  следећим пословним именом: Јавно предузеће за водоснабдевање „Рзав“ Ариље. 

 Скраћено пословно име  је: ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

Члан 6. 

 Седиште Предузећа је у Ариљу, ул. Чачанска б.б. 

 

Члан 7. 

 О промени пословног имена и седишта Предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача. 

 Званична е-маил адреса за пријем и слање поште Предузећа је: office@rzav.co.rs 
 

Члан 8. 

 Предузеће има свој печат и штамбиљ.  

 Изглед и садржина печата и штамбиља уређује се Статутом Предузећа. 

 Предузеће може имати знак који садржи назив и седиште Предузећа.  

 Изглед и садржина знака утврђује се Статутом и одлуком Надзорног одбора Предузећа. 
 

Члан 9. 

 Предузеће је основано на неодређено време и обавља своје пословање као јединствена целина. 

 Предузеће има својство правног лица. 

 Предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. 

 Предузеће за своје обавезе у правном промету одговара целокупном својом имовином (потпуна одговорност) а 

оснивачи до висине својих улога. 
 

Члан 10. 

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Предузећа ближе се уређују питања унутрашње 

организације и систематизације радних места. 

   

III  ПРЕТЕЖНА  ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 11. 

 Предузеће обавља претежну делатност:  

 3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у 

општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак  и Горњи Милановац. 

 Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Предузеће обавља и следеће делатности: 

 - пројектовање грађевинских и других објеката, 

 - инжењеринг, 

 - вођење пројеката и техничке активности, 

 - пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај, 

 - искоришћавање и употреба вода, 

 - заштита од штетног дејства вода,  

 - заштита вода од загађивања, 

 - изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже, 

 - мерења у вези са чистоћом воде - испитивање хигијенске исправности воде. 

Предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и 

друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава 

законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у 

спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора Предузећа, уз 

сагласност оснивача, у складу са законом под условом да тиме не угрози обављање основне делатности. 

О промени делатности ЈП „Рзав“ Ариље, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне 

делатности, одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом. 
 

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ИМОВИНА 

Члан 12. 

 Основни новчани  капитал Предузећа износи 10.000,00 динара. 
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Члан 13. 

 У циљу обезбеђења и уплате основног капитала из  члана 12. ове Одлуке, оснивачи ће у року од 15. дана од 

дана доношења ове Одлуке уплатити основни новчани капитал и то: 

  

 Процентуално учешће оснивача у основном капиталу износи: 

 

Ред        Оснивачи                      Учешће оснивача                    % учешћа 

бр.                                         у динарима           

 

1.      Град Чачак            4.961,00                49,61 

2.      Општина Г. Милановац     2.591,00                    25,91 

3.      Општина Пожега           1.166,00           11,66 

4.      Општина Лучани              852,00                       8,52 

5.      Општина Ариље             430,00                                   4,30 

 

 

Члан 14. 

 Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом и овом Одлуком. 

 Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од 

вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право 

коришћења на стварима у јавној својини. 
  

Члан 15. 

 Оснивачи могу, у складу са законом, улагати средства у јавној својини у капитал Предузећа, по ком основу 

стичу уделе у Предузећу и законска права по основу тих удела. 

 Предузеће је овлашћено да управља комуналним објектима у јавној својини оснивача које  су му оснивачи 

поверили и предали ради обезбеђења услова за обављање комуналних делатности из члана 11. ове Одлуке. 

Управљање комуналним објектима је њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање 

законских и других обавеза у вези са њима, све у функцији обављања својих делатности, без права располагања. 

 Располагање у смислу става 3. овог члана је размена, отуђење, давање у закуп, односно коришћење и 

стављање под хипотеку, односно залогу објекта. 

 У случају статусних промена, својинске трансформације, приватизације или гашења Предузећа све сходно 

закону, комунални објекти, поверени и предати Предузећу на коришћење и управљање у смислу става 3. овог члана, 

имају се вратити оснивачу, као његова имовина. 

 Предузеће користи и располаже имовином у складу са Законом, и овом Одлуком. 
 

Имовина која се не може отуђити 
 

Члан 16. 

 Предузеће не може без сагласности оснивача располагати (прибављање и отуђење) објектима и другим 

непокретностима веће вредности које је по основу закона којим се уређује јавна својина из режима државне својине 

стекло у својину Предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, као ни 

објектима, другим непокретностима, постројењима и уређајима које оно стекне својим радом и пословањем, а који су у 

функцији обављања делатности од општег интереса. 

 Предузеће може прибављати и отуђивати, без претходне сагласности оснивача, имовину мање вредности  на 

основу одлуке Надзорног одбора. 

 Имовином мање вредности у смислу претходног става сматра се имовина која не прелази 0,5% имовине 

Предузећа. 

 

V   ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ  ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ 

      И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ 
 

 

Члан 17. 

 Права, обавезе и одговорности оснивача према Предузећу и Предузећа према оснивачу,  уређују се одлукама 

оснивача, односно давањем сагласности оснивача на одлуке органа Предузећа, у складу са законом, Статутом 

Предузећа и овом Одлуком, а у циљу обезбеђивања и заштите општег интереса и остваривања циљева због којих је 

Предузеће основано. 

 Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује 

стално, континуирано и квалитетно пружање услуга предузећима која се баве водоснабдевањем Града Чачка и 

општина: Ариље, Пожега, Лучани  и Горњи Милановац и другим субјектима. 
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Члан 18. 

 Ради обезбеђивања заштите опшег интереса у делатностима за које је Предузеће основано, надлежни орган 

оснивача даје сагласност на: 

1) статут Предузећа; 

2) давања гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.); 

 4) располагање (прибављање и отуђење) имовином Предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији 

обављања делатности од општег интереса. 

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга; 

6) одлуке о повећању и смањењу капитала и покрићу губитака у пословању;  

7) дугорочне и средњорочне планове рада и развоја; 

8) годишњи програм пословања за сваку календарску годину; 

9) улагање капитала; 

10) статусне промене; 

 11) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о 

својинској трансформацији; 

12) друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и 

оснивачким актом. 

 

Члан 19. 

 Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја, који 

доноси Надзорни одбор Предузећа, у складу са Законом. 

 За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачима ради 

давања сагласности, у року прописаном законом. 

 Програм се сматра донетим кад на њега сагласност дају оснивачи. 

  Усвојени програм мора да садржи све елементе прописане законом. 

 

Члан 20. 

 Предузеће је дужно да, у току реализације програма из претходног члана ове Одлуке, редовно извршава све 

законске обавезе, које се односе на праћење реализације програма и на измирење обавеза према привредним 

субјектима, утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано, обавља на начин којим се 

обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима. 

 Предузеће је дужно да оснивачима подноси извештај о пословању Предузећа по потреби,  најмање једном 

годишње и у складу са Законом. 

 

Члан 21. 

 У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи могу предузети мере којима ће обезбедити услове за 

несметано функционисање Предузећа у обављању делатности од општег интереса, и то: 

 1. промену унутрашње организације Предузећа; 

 2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа Предузећа; 

 3. ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

4. друге мере у складу са Законом, којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа и 

обављање делатности за које је Предузеће основано. 

 Поремећај у пословању у смислу ове Одлуке, сматра се поремећај, у сталном, континуираном и квалитетном 

пружању услуга, поремећај у финансијском пословању Предузећа, не поступање по захтевима и смерницама оснивача, 

и други поремећаји којима се угрожава пословање Предузећа и обављање делатности ради којих је основано. 

 

Члан 22. 

 Право на штрајк запослени у Предузећу остварују у складу са законом којим се утврђују услови за 

организовање штрајка, колективним уговором и одлуком оснивача о минимуму процеса рада. 

 У случају штрајка у Предузећу, а ради заштите интереса грађана, Предузећа и других правних лица, Статутом 

и другим актима Предузећа у складу са Законом, утврђују се начин и услови за организовање штрајка. 

 У случају штрајка у Предузећу се морају обезбедити услови за остваривање минимума процеса рада. 

 Минимум процеса рада који мора да се обезбеди подразумева производњу и испоруку воде комуналним 

предузећима оснивача, у уговореним количинама (нормалан процес производње и дистрибуције воде). 

  

VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ 

      ГУБИТАКА И СНОШЕЊА РИЗИКА И ЗАДУЖИВАЊЕ 

 

Члан 23. 

 Предузеће послује по тржишним условима, у складу са законом. 
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 Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности. 

 

Члан 24. 

 Пословни резултат Предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним 

законом. 

 Добит Предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, овом Одлуком и Статутом Предузећа. 

 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност оснивача. 

 Одлуком из претходног става овог члана део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује на 

рачун прописан за уплату јавних прихода. 
 

Члан 25. 

 Добит Предузећа распоређује се: 

 - за повећање основног капитала и резерве у складу са Законом; 

 - за исплату дела добити оснивачима, и 

 - за зараде запосленим. 
 

Члан 26. 

Уколико по годишњем обрачуну Предузеће искаже губитак, Надзорни одбор уз сагласност оснивача, доноси 

Одлуку о покрићу губитака. 
 

Члан 27. 

 Предузеће се може задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање дефицита текуће ликвидности 

и финансирање капиталних инвестиционих расхода. 

 Предузеће је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање расхода дефицита 

текуће ликвидности и капиталних инвестиционих расхода преко вредности одређене као горња граница за примену 

јавне набавке мале вредности, прибави сагласност свих оснивача. 

Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки. 

Предузеће је дужно да оснивачу достави извештај о задуживању и оверену копију  уговора о кредиту. 

 

 VII  ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 28. 

 Предузеће у пословима унутрашњег и спољно трговинског промета заступа и представља директор, без 

ограничења. 

 Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Предузећа, у 

складу са законом. 

Члан 29. 

 Предузеће заступа, представља и потписује директор. 

 Директор има право заступања према трећим лицима без ограничења. 

 За уговоре и друге правне радње којима се ангажују финансијска средства Предузећа, преко износа које 

одреди Надзорни одбор Предузећа посебном Одлуком, мора предходно да прибави сагласност Надзорног одбора 

Предузећа. 

  

 VIII    ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 30. 

 

 Органи Предузећа су: 

 1. Надзорни одбор  

 2. Директор 

  

1. Надзорни одбор 

 

Члан 31. 

 Надзорни одбор има три члана. 

 Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од четири 

године, под условима, на начин и по поступку утврђеном Законом, с тим да се један члан именује се из реда 

запослених.  

 Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом  Предузећа. 

 

Члан 32. 

 За председника и члана надзорног одбора именује се 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 четири 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; 
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 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2) овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

 5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија; 

 6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

 7) 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. 

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног 

управљања. 

  

Члан 33. 

 Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком 

или разрешењем. 

 Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико: 

 1) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним 

чланом 59. Закона о јавним предузећима; 

 2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 

основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на 

други начин; 

 3) се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин; 

 4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до 

именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже 

шест месеци. 

   

Члан 34. 

 Надзорни одбор: 

 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 

 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним 

планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 

  

         3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 

 5) усваја финансијске извештаје; 

 6) надзире рад директора; 

 7) доноси статут; 

 8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала; 

 9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 

 10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 

 11) врши друге послове у складу са законом и статутом. 

 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго 

лице у Предузећу. 

 Одлуке из става 1. тачке 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност Владе, надлежног 

органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. 

 Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Владе, надлежног 

органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 35.  

 

(У СКЛАДУ СА СПОРАЗУМОМ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА) 

 

 Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од четири 

године, под условима, на начин и по поступку утврђеном Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених. 

 Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом  Предузећа. 

 За Председника Надзорног одбора испред оснивача, предлаже се представник оснивача са највећим учешћем у 

капиталу Предузећа (Град Чачак). 

За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично именовање представника 

Општине Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и Општине Горњи Милановац, на период једног изборног 

мандата, и то следећим редом: Општина Пожега, Општина Ариље, Општина Лучани и Општина Горњи Милановац.  
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Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у Предузећу из реда запослених a 

предлаже се на начин утврђен Статутом Предузећа. 

 Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године. 

 Надзорни одбор има председника и заменика председника. 

 Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни ред и 

потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор. 

 Услучају одсутности, послове председника Надзорног одбора обавља заменик председника Надзорног одбора. 

 Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова чланова Надзорног одбора. 

 Начин рада Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору чију 

висину утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања Предузећа и сходно 

критеријумима, утврђеним годишњим програмом пословања Предузећа. 

 

2. Директор 

Члан 36.а 

 Директора Предузећа „Рзав“Ариље чији су оснивачи јединице локалне самоуправе Град Чачак и општине: 

Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац именује орган одређен статутом јединица локалне самоуправе, на период 

од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Члан 36.б 

 За директора Предузећа из члана 36.а, 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 четири 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) 

овог члана; 

 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа; 

 5) да познаје област корпоративног управљања; 

 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: 

(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. 

 Статутом или оснивачким актом могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било 

именовано за директора јавног предузећа. 

 Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

 Директор не може имати заменика. 

 Директора Предузећа сагласно, именују и разрешавају оснивачи,  на предлог Надзорног одбора Предузећа, на 

период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса. 

 Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција. 

 Одлуку о расписивању конкурса доноси Надзорни одбор Предузећа.  

 Статутом Предузећа ближе се регулишу услови и начин избора директора. 

 Директор Шредузећа може бити разрешен и пре истека времена на које је именован. 

 Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима. 

Члан 37. 

 Уколико се у редовној процедури не изабере директор или из другог разлога директор буде спречен да обавља 

своју функцију, Надзорни одбор Предузећа може именовати вршиоца дужности директора, о чему ће обавестити 

осниваче. 

Члан 38. 

 Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора Предузећа по спроведеном  јавном 

конкурсу. 

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 За вршиоца дужности може бити именовано лице које испуњава услове за именовање директора. 

  

Члан 39. 

 Директор Предузећа: 

 1) представља и заступа Предузеће; 
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 2) организује и руководи процесом рада; 

 3) води пословање Предузећа; 

 4) одговара за законитост рада Предузећа; 

 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово 

спровођење; 

 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 

 7) предлаже финансијске извештаје; 

 8) извршава одлуке надзорног одбора; 

 9) бира извршне директоре; 

 10) бира представнике Предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Предузеће; 

 11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;  

 12) доноси акт о систематизацији; 

 13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом Предузећа. 

 

Члан 40. 

 Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у случају када Предузеће послује са 

позитивним пословним резултатима, у висини утврђеној сходно закону. 

 Стимулација из става један овог члана не може бити одређена као учешће у расподели добити, и посебно се 

исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја, а одлуку о њеној исплати доносе оснивачи. 

 Директор Предузећа је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима 

 

2.1. Поступак за именовање директора 

 

Члан 41. 

 Директор Предузећа именује се након спроведеног јавног конкурсана период од 4 (четири) године. 

 Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на које је именован директор, односно 

у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења. 

 Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана објављивања. 

 Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 5 (пет) чланова - представника оснивача (Комисија за 

за спровођење конкурса за избор директора)  коју на предлог надлежних органа локалне самоуправе, именује Надзорни 

одбор посебном одлуком на мандат од 3 (три) године. 

 Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије. 

 Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима Надзорни одбор разматра 

благовремено приспеле пријаве кандидата који испуњавају услове. 

  

Члан 42. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за за спровођење конкурса за избор директора (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисију за именовања образују органи који су статутом јединице ликалне самоуправе  оснивача ЈП „Рзав“ 

Ариље одређени као надлежни за именовање директора. (Заједничка Комисија пет јединица локалних самоуправа). 

 Комисија утврђује да ли кандидати за директора Предузећа испуњавају услове за именовање о чему 

извештавају Надзорни одбор Предузећа.  

 Директора предузећа, на предлог Надзорног одбора предузећа, сагласно именују оснивачи.  

 Сваки оснивач именује по једног представника у Комисију за именовања.  

 Комисија за именовања има председника и четири члана. 

 Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне 

покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни постављена лица у органима државне 

управе, органима аутономне покрајине или органима јединица локалне самоуправе. 

 Поступак именовања директора спроводи се на начин прописан Законом о јавним предузећима и ближе се 

уређује Статутом Предузећа. 

2.2. Престанак мандата директора 

 

Члан 43. 

 Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико: 

 1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора Предузећа из члана 25. Закона о јавним 

предузећима; 

 2) предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59. 

Закона о јавним предузећима; 

 3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг 

привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Предузећу, дошло до знатног 

одступања од остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа; 

 4) се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на 

други начин; 

 5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан; 
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 6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора; 

 7) у другим случајевима прописаним законом. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. 

 Оставка се подноси оснивачима (скупштинама општина Ариља, Пожеге, Лучана, Горњег Милановца и 

скупштини града Чачка) у писаној форми. 

 Предлог за разрешење директора Предузећа може поднети Надзорни одбор Предузећа. 

 Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже 

разрешење и доставља се директору да се изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење у року од 20 дана од 

дана достављања решења.  

 Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице 

Надзорни одбор предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења. 

 Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор. 
 

Члан 44. 

 Директор Предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико: 

 1) предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63.  Закона о јавним предузећима; 

 2) предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

 3) предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, 

пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 

 4) предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи 

на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима; 

 5) предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима; 

 6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми 

финансијских извештаја; 

 7) предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора; 

 8) не извршава одлуке надзорног одбора; 

 9) у другим случајевима прописаним законом. 
 

 2.3. Суспензија 

Члан 45. 

 Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, орган надлежан за именовање 

директора Предузећа доноси решење о суспензији. 

 Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

 На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом 

којим се уређује област рада. 

 

2.4. Вршилац дужности 

Члан 46. 

 Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора Предузећа по спроведеном јавном 

конкурсу. 

 Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године. 

 Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. 

 Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Предузећа из члана 25. Закона 

о јавним предузећима. 

 Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор Предузећа. 

 Орган надлежан за именовање директора Предузећа именује вршиоца дужности директора, у следећим 

случајевима: 

 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у 

случају разрешења пре истека мандата; 

 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 

 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 

  

 X КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО 

 

Члaн 47. 

 Координационо тело је заједнички орган оснивача Предузећа кога чине градоначелник Града Чачка и 

председници општина Ариље, Пожега, Лучани  и Горњи Милановац. 

 Основни задатак Координационог тела је усаглашавање ставова пет оснивача везаних за функционисање 

Предузећа кога су основали. 

 Седнице Координационог тела сазива председник, који се бира на првој седници Координационог тела.  

 Координационо тело предлаже оснивачима чланове и председника Надзорног одбора испред оснивача. 
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 За Председника Надзорног одбора испред оснивача предлаже се представник 

оснивача са највећим учешћем у капиталу Предузећа (Град Чачак). 
За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично именовање представника 

Општина Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и Горњег Милановца, на период једног изборног мандата, и то 

следећим редом: Општина Пожега, Општина Ариље, Општина Лучани, и Општина Горњи Милановац.  

Jедан члан Надзорног одбора je представник запослених у Предузећу из реда запослених a предлаже се на 

начин утврђен Статутом Предузећа. 

Члан 48. 

Своје ставове Кординационо тело формулише у виду Закључака који се достављају оснивачима и Надзорном 

одбору Предузећа. 

Члан 49. 

 Координационо тело, своје Закључке доноси већином гласова, с тим да број гласова мора одговарати већини 

капитала који су оснивачи уложили у Систем „Рзав“. 

  

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТ ИМОВИНЕ 

     И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 50. 

Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређивање 

животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину. 

 Начин обезбеђења услова из става 1. овог члана, утврђује Предузеће, у зависности од утицаја делатности којео 

бавља на животну средину. 

 Органи Предузећа и запослени дужни су да организују обављање делатности на начин који осигурава 

безбедност на раду, као и да спроведе потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и заштите и унапређења 

животне средине као и послове планирања одбране и одбрамбених припрема. 

 

Члан 51. 

 Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење 

животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене 

вредности животне средине. 

 

 XII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ  И ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 52. 

 У току пословања Предузеће може вршити статусне промене (спајање, припајање и слично), као и промену 

облика организовања када оснивачи оцене да се тим променама омогућује боље и ефикасније пословање. 

 О статусним променама и промени облика организовања Предузећа одлуку доноси Надзорни одбор Предузећа 

у складу са Законом, уз сагласност оснивача. 

Сходно члану 7. став 3. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил 

Сврачково“ број 401-00-1186/2009-07 од 07. октобра 2009. године  предвиђено је да: „Јавно предузеће за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље не може у току трајања овог уговора, без претходне сагласности Удружиоца средстава 

да врши статусне промене“. 

 

XIII СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА 

 

Члан 53. 

 Статут је основни општи акт Предузећа. 

 Статут Предузећа доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност оснивача. 

 Измене и допуне Статута Предузећа врше се на начин и по поступку за његово доношење, а на предлог 

оснивача, Надзорног одбора и директора Предузећа. 

            Други ошти акти Предузећа морају бити у сагласности са Статутом. 

 Појединачни акти Предузећа доносе се на начин и по поступку утврђеним Законом, овом Одлуком и Статутом 

Предузећа. 

 

XIV   ПРИМЕНА АКАТА КОЈА СЕ ДОНОСЕ УЗ САГЛАСНОСТ ОСНИВАЧА 

 

Члан 54. 

 Нормативна и друга акта Предузећа, у складу са Законом, која се доносе уз сагласност оснивача, сматрају се 

донетим и примењују се када сви оснивачи на исте дају сагласност. 

 Уколико се у року од три месеца од дана достављања аката на давање сагласности, неки од оснивача не 

изјасни, или изјасни против, та акта се сматрају донетим и примењују се ако су у том року сагласност дали  

оснивачисаукупним учешћем преко 50 %у основном капиталу предузећа. 
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XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 55. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, Предузеће наставља са радом у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. 

гласник РС“, бр. 15/16), овом Одлуком, одредбама Споразума о изградњи и коришћењу система за водоснабдевање 

„Рзав“ из 1987. године, Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације „Ариље - профил 

Сврачково“ број 401-00-1186/2009-07 од 07. октобра 2009. године  и Статута које нису у супротности са Законом и 

овом Одлуком. 
  

Члан 56. 

 Предузеће је дужно да Статут Предузећа усклади са Законом о јавним предузећима и овом Одлуком у року од 

30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 Остала општа акта, органи Предузећа су дужни да ускладе у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута  

Предузећа. 
 

Члан 57. 

 Директор Предузећа наставља да врши функцију директора до именовања директора  у складу са овом 

Одлуком. 

Управни одбор Предузећа наставља да обавља послове надзорног одбора утврђене овом одлуком, до 

именовања председника и чланова Надзорног одбора Предузећа у складу са законом.  

Председник  и чланови Надзорног одбора Предузећа  биће именовани у року од 30. дана од дана ступања на 

снагу Статута Предузећа. 
 

Члан 58. 

Предузеће је дужно да изврши процену вредности неновчаног улога у Предузеће у складу са законом, 

најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 59. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног од дана када је сви оснивачи усвоје у истоветном тексту. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-1/2019-I 

                     

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

               Весна Стамболић, с.р. 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Пословног одбора за изградњу бране и акумулације „Ариље - 

профил Сврачково“ број 162/2019 од 08.03.2019. године којом се прихвата Извештај о изградњи бране и 

акумулације „Ариље - профил Сврачково“ са финансијским извештајем за 2018. годину. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-2/2019-I 

                    

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                       Весна Стамболић 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 25.09.2019. године,  донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Пословног одбора за изградњу бране и акумулације „Ариље - 

профил Сврачково“, број 163/2019 од 08. 03. 2019. године којом се одобрава извођење додатних истражних 

радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лучани“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-2/2019-I 

                   

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 
 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05. 2019. године,  донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље о усвајању извештаја 

независног ревизора о ревизији редовних годишњих финансијских извештаја ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. 

годину, број 523/2019 од 24. 04. 2019. године. 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-5/2019-I 

 

                

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05. 2019. године,  донела је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У  

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ Ариље о расподели добити по 

редовним финансијским извештајима за 2018. годину, број 515/2019 од 21. 02. 2019. године. 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-6/2019-I 

 

                    

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

 

 

 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - 

др. закон и 47/18), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ 

број 71/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 3. став 2. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“  број 24/12, 48/15, 99/15, 

42/17 и 94/17), члана 34. став 3. и члана 35.  Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), Одлуке СО Лучани о 

покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Лучани  („Сл. гласник општине 

Лучани“ број 4/19) и члана 52. став 1. тачка 27. Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“' 

број 16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

O ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

 

Члан 1. 

ВРШИ СЕ ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ у корист 

Раденка Чикириз из Ртију и Слободана Чикириз из Ртију означене као део катастарске парцеле број 1078 КО 

Рти површине 0.00,25 ха, од укупне површине 0.33,63 ха, по култури земљиште под зградом - објектом 

(некатегорисани пут), уписане у лист непокретности број 145 КО Рти, као јавна својина општине Лучани.  

 

Члан 2. 
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 Отуђење непокретности из јавне својине општине Лучаи врши се продајом 

земљишта из члана 1. ове Одлуке у поступку непосредне погодбе, за укупну купопродајну цену у износу од 

750,00 (седамстотинапедесет) динара, која цена је утврђена сходно процени Министарства финансија 

Републике Србије - Пореске управе - РЦ Крагујевац – Експозитура у Гучи број 060-464-08-00031/2018 од 03. 

09. 2018. године којом проценом је утврђено да тржишна вредност предметне непокретности износи 30,00 

(тридесет)  

динара по м2 и која цена се има исплатити продавцу непокретности након закључења уговора о 

купопродаји. 

 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине Лучани и купаца Раденка Чикириз из Ртију и Слободана 

Чикириз из Ртију настали куповином земљишта из члана 1. ове Одлуке, ближе ће се уредити уговором о 

купопродаји земљишта означеног као део катастарске парцеле број 1078 КО Рти, који ће у име Општине 

Лучани закључити Председник општине Лучани или лице које он овласти, у Законом предвиђеном року. 

Члан 4. 

 Отуђење непокретности врши се непосредном погодбом будући да је предметни део непокретности 

која је у јавној својини општине Лучани већ заузет од стране лица у чију се корист врши отуђење и то 

изградњом стамбеног објекта на катастарској парцели 1111 КО Рти, приликом чије изградње власницима 

није било познато да њиме заузимају део суседне непокретности 1078 КО Рти. 

 Такође, поступак отуђења путем непосредне погодбе представља једини могући начин да се реше 

овако настали имовинско - правни односи између општине Лучани и Слободана и Раденка Чикириз, а који 

су неопходни као предуслов да се доврши и започети поступак озакоњења овог објекта.  

 Исто тако, отуђење дела ове непокретности није на штету власника, односно општине Лучани, 

имајући у виду чињеницу да траса некатегорисаног пута коју чини катастарска парцела број 1078 КО Рти 

није у функцији и у ту сврху се не користи већ дуги низ година (дуже од 60).  

 

Члан 5. 

Трошкове који настану поводом закључења и овере уговора, пореза на пренос апсолутних права и 

трошкове  уписа права својине на предметној непокретности 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 Раденка Чикириз и Слободана 

Чикириз, као купаца, и Општине Лучани, као продавца, представљају основ да се изврши упис права 

својине у корист подносилаца захтева на непокретности из члана 1. ове Одлуке, без накнадне сагласности и 

присутности власника земљишта.  

 

 

Члан 6. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-10/2019-I 

 

                

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 -др. закон, 101/16 - 

др. закон и 47/18), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 29. став 1. и 4.  Закона о јавној својини (,,Сл. 

гласник РС“ број 71/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 2. и члана 3. став 2. Уредбе 

о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 34. став 3, члана 37. 

и 38. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16), Одлуке СО Лучани о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 5/19) и члана 52. став 

1.  Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“' број 16/18),  

  Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

 

ВРШИ СЕ ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ непокретности означене као 

катастарска парцела број 746 КО Негришори, површине 0.47,90 ха, по култури њива 5. класе, уписане у лист 

непокретности број 49 КО Негришори, као приватна својина Мирјане (Живорад) Радовановић из Чачка, 

улица Драгачевска број 44.   

 

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 191.600,00 

(стодеведесетједнахиљадашестстотина) динара, која цена је утврђена сходно процени надлежне Пореске 

управе -РЦ Крагујевац - Експозитура Гуча број 060-464-08-00056/2018 од 23.11.2018. године, којом 

проценом је утврђено да је цена предметног земљишта 40,00 динара по м2, која цена се има исплатити 

власнику након закључења уговора о купопродаји непокретности и уписа Општине Лучани као носиоца 

права јавне својине на предметној непокретности у јавним књигама. 

 

Члан 3. 

 

Међусобни односи између Општине Лучани и власника Мирјане Радовановић из Чачка настали 

куповином катастарске парцеле број 746 КО Негришори, ближе ће се уредити уговором о купопродаји 

земљишта означеног као катастарска парцела број 476 КО Негришори, који ће у име Општине Лучани 

закључити Председник општине Лучани или лице које он овласти, у Законом предвиђеном року. 

Члан 4. 

 

 Куповина непокретности врши се непосредном погодбом будући да је потреба за проширењем 

месног гробља у селу Негришори хитна, обзиром на чињеницу да је постојеће сеоско гробље попуњено и да 

на истом не постоји ни једно слободно гробно место, да је предметна непокретност суседна истом, и да је 

упутно проширење извршити на њу, а истовремено представља једино могуће решење за превазилажење 

наведеног проблема.   

         

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 Мирјане 

Радовановић 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 власника земљишта. 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  12/2019   25 

 

Члан 6. 

 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-14/2019-I 

                     

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                  Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

       
           На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), члана 27. став 10,  а у вези са чланом 29. став 1. и 4.  Закона о јавној својини 

(,,Сл. гласник РС“ број 71/11, 88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 2. и члана 3. став 2. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Сл. гласник РС“ број 16/18), члана 34. став 

3. и члана 37. и 38. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини општине 

Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 3/16 и 8/16) и члана 52. став 1.  Статута општине Лучани (,,Сл. 

гласник општине Лучани“' број 16/18),  

  Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године, донела је 

  

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине Лучани. 

Члан 2. 

 

Непокретности које се прибављају у јавну својину означене су као: 

- део катастарске парцеле број 3428/1 КО Гуча површине 0.01,00 ха, од укупне површине 0.40,98 ха, 

двојне катастарске културе, и то: њива 3. класе у површини од 0.39,23 ха. и остало вештачки створено 

неплодно земљиште у површини од 0.01,75 ха, и 

- део катастарске парцеле број 3428/2 КО Гуча површине 0.01,84 ха, од укупне површине 0.39,07 ха, 

по култури: земљиште под зградом - објектом у површини од 124 м2, 48 м2 и 40 м2, земљиште уз зграду - 

објекат у површини од 0.05,00 ха, њива 3. класе у површини од 0.30,95 ха, и остало вештачки створено 

неплодно земљиште у површини од 0.01,00 ха, 

уписане у лист непокретности број 959 КО Гуча, као приватна својина Благоја (Бранислав) 

Мијатовића из села Гуча.     

Члан 3. 

 

           Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке спровешће се поступком непосредне 

погодбе, за купопродајну цену у износу од 204.480,00 (двестотинечетирихиљадечетристоосамдесет) динара, 

која је одређена на основу податка о тржишној вредности земљишта који је Општинска управа општине 

Лучани прибавила од Република Србија - Министарство финансија - Пореске управа - РЦ Крагујевац –  
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Експозитура Гуча број 060- 464-08-00061/2018 од 14. 12. 2018. године у којем  је утврђено да она за 

непокретности означене као катастарске парцела број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча 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. Мирјана Кукић, председник Комисије 

 2. Дубравка Карић, заменик председника Комисије 

 3. Ана Плазинић, члан Комисије 

 4. Снежана Недељковић, 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 Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-11/2019-I 

 

                      

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

              Весна Стамболић,с.р. 

 

 

  

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситурације општине 

Лучани за 2019. годину. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-6/2019-I 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

1. Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. 

годину. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-5-3/2019-I 

 

                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Весна Стамболић,с.р. 

 

 
 

           На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), члана 52.  Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“' број 16/18) 

и члана 129. Пословника Скупштине општине Лучани, 

  Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године, донела је 

 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за награде и признања Скупштине општине Лучани у саставу: 

 

 1. Др Зорица Ковачевић из Дучаловића, председник, 

 2. Горан Ћурчић из Милатовића, заменик председника, 

 3. Данило Вујичић из Лучана, члан, 

 4. Радиша Василић из Гуче, члан, 

 5. Јована Сеничанин из Котраже, члан. 

 

II. Одбор за награде и признања припрема предлоге за додељивање награда и признања поводом 

дана општине, за изузетне, односно посебне заслуге на привредном, научном, културном, просветном, 

спортском и другим облицима стваралаштва. 

 

III. Доношењем овог решења престаје да важи решење Скупштине општине Лучани, број 06-30-8-

33/2015-I од 16. 03. 2015. године. 

 

IV. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-12/2019-I 

 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада  Центра за социјални рад општине Лучани за 2019. годину. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-4/2019-I 

 

                 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

 

  
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада  Културног центра општине Лучани - Гуча за 2019. 

годину, осим тачке VII 2. - Нацрт програма 59. Драгачевског сабора трубача у Гучи, на коју тачку се не даје 

сагласност. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-5/2019-I 

 

                 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада и финансијски план Дома здравља Лучани за 2019. годину. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-1/2019-I 

 

                 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 
                                                    

 

    

              
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и финансијски план Црвеног крста Лучани за 2019. годину. 

 

2. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-3/2019-I 

 

 

                      

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на први ребаланс финансијског плана Дома здравља Лучани за 2019. годину. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-8-2/2019-I 

 

                      

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/7, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18), члана 120. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/19)  и члана 52. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),  

 Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 29.05.2019. године донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Дома здравља Лучани у саставу: 

 

 - Милорад Петковић из Лучана, председник 

 - Александар Богићевић из Лучана, члан 

 - др Вања Перовић, специјалиста педијатрије из Чачка, представник запослених, члан. 

 

2. Доношењем овог решења престаје да важи решење Скупштини општине Лучани број 06-5-6-

2/2019-I од 25.01.2019. године. 

 

 

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-18/2019-I 

 

                

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Драгачево путеви“ Гуча у 2018. 

години. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-15/2019-I 

 

 

                      

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 
                                                                       

         

      

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 З  А К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Културног центра општине Лучани - Гуча у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-1/2019-I 

 

 

                      

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на седници  одржаној 29.05.2019.  године  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

 

1. Прихвата се извештај о раду Предшколске установе „Наша радост“ Лучани за радну 2017/2018 

годину. 

 

2. Прихвата се извештај о раду директора Предшколске установе „Наша радост“ Лучани за радну 

2017/2018 годину. 

 

3. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-2/2019-I 

 

               

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                             Весна  Стамболић, с.р. 

 

 
 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

    

 

1. Прихвата се тромесечни финансијски извештај Дома здравља Лучани за период јануар - март 

2019. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-10-2/2019-I 

 

                   

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду и финансијском пословању ЈП „Драгачево путеви“ Гуча од 01. 01. 

2019. - 31. 03. 2019. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-16/2019-I 

 

                     

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 
  

  

      

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду Mеђуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-6/2019-I 

 

                   

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

           Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду и финансијски извештај Библиотеке општине Лучани за 2018. 

годину. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-3/2019-I 

 

 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић, с.р. 

 
 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

 

1. Прихвата се извештај о раду Црвеног крста општине Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-9/2019-I 

 

              

 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду Центра за социјални рад општине Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-8/2019-I 

 

                      

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-10/2019-I 

 

                   

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

1. Прихвата се Извештај о рад Правобраниоца општине Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-6/2019-I 

 

                      

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 
           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

 

1. Прихвата се Годишњи извештај о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације  општине 

Лучани у 2018. годину. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-7/2019-I 

 

                    

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Не прихвата се извештај о раду Туристичке организације општине Лучани у 2018. годиниу. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-4/2019-I 

 

 

                  

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се Извештај о раду Општинске управе општине Лучани у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-5/2019-I 

                 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 01.01. - 31.03.2019. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-5-2/2019-I 

                  

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

 

           

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05. 2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за период  01. 01. - 31. 03. 2019. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-7/2019-I 

 

                   

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из 

Програма пословања ЈК „Комуналац Лучани“ Лучани за период  01. 01. - 31. 03. 2019. године. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-17/2019-I 

 

               

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић, с.р. 

 

 

 

 

           

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05.2019. године,  донела је 

 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

1. Прихвата се завршни рачун Дома здравља Лучани за 2018. годину. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-7-10-1/2019-I 

 

                

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној29.05.2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-5-1/2019-I 

 

                  

 

            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 

 

 

      

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 -др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 29.05. 2019. године,  донела је 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

 

 

1. Прихвата се извештај о пословању са финансијским извештајима ЈП „Рзав“ Ариље у 2018. години. 

 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-4-4/2019-I 

 

            

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

         Весна Стамболић,с.р. 
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АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
              

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 31/19), 

Финансијског плана Председника општине број 400-458/2018-II од 04. 03. 2019. године, захтева за предлог 

Решења, број 400-210/2019-II од 23. 05. 2019. године, Уговора о изнајмљиваљу опреме, број 400-209/19-II од 

23. 05. 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 – Председнику општине у  

износу од 498.000,00 динарa. 

 

 2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру Раздела 2 – 

Председник општине, Програма 16 - 2101 – Политички систем локалне самоуправе, Програмске активности 

0002 – Функционисање извршних органа, Функције 111 – Извршни и законодавни органи, Апропријације 

19, на Извору финансирања 01 – Приходи из буџета, и то: 

 

 - Стални трошкови: 

 

 - Економска класификација 421626 – Закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 

498.000,00 динара и план ове апропријације повећаће се за 498.000,00 динара. 

 

 3. Средства по овом решењу одобравају се Председнику општине на име обезбеђења средстава за 

услуге изнајмљивања опреме и техничке припреме за реализацију концерта групе „Легенде“, који ће се 

организовати поводом Дана општине Лучани, 10. 06. 2019. године, а на основу Уговора о изнајмљиваљу 

опреме, број 400-209/19-II од 23. 05. 2019. године.   

 

 4.  О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије.  

 

 5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“.  

               

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Одлуком о буџету општине Лучани за 2019. годину годину („Сл. гласник општине Лучани“, број 

3/19), на Разделу 2 – Председник општине, Програму 16 - 2101 –  Политички систем локалне самоуправе, 

Програмској активности 0002 – Функционисање извршних органа, Функције 111 – Извршни и законодавни 

органи, Апропријацији 19, на Извору финансирања 01 – Приходи из буџета и Финансијским планом 

Председника општине за 2019. Годину, број 400-458/2018-II од 04.03.2019. године, нису планирана средства 

за услуге изнајмљивања опреме, па с обзиром да предстоји прослава Дана општине и организовање 

пригодног културног програма, то Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лучани 

сматра да је неопходно одобрити тражена средства из текуће буџетске резерве. 

 

У Лучанима, 23. 05. 2019. године, број 400-210/2019-II 

           

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                       Миливоје Доловић, дипл. економиста 
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