
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 17.                                        12. 07.  2019.  године                                                             Година 36.    

 

             

           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. и чланова 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 12.07. 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, ради изградње заштитног насипа и пратећих објеката за одбрану од поплаве настале 

изливањем реке Бјелице у насељеним местима Ђераћ, Крстац и делу насељеног места Лучани. 

 
Члан 2. 

Непокретности које се прибављају у јавну својину означене су као: 

1) катастарске парцеле број: 

- 2207/1 КО Лучани 

- 2207/2 КО Лучани 

- 2206 КО Лучани 

- 2205 КО Лучани 

- 2204/1 КО Лучани 

- 2204/2 КО Лучани 

- 2203/1 КО Лучани 

- 2202 КО Лучани 

- 2218 КО Лучани 

- 2323 КО Лучани 

- 2324 КО Лучани 

- 2334 КО Лучани 

- 2335 КО Лучани 

- 2342 КО Лучани 

- 2343 КО Лучани 

- 2347 КО Лучани 

- 2348 КО Лучани 

- 2322 КО Лучани 

 - 2226/2 KO Лучани 

- 2227 КО Лучани 

- 2228 КО Лучани 

- 2229 КО Лучани 
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- 2232 КО Лучани 

- 2235 КО Лучани 

- 2236 КО Лучани 

- 2250 КО Лучани 

- 2251 КО Лучани 

- 2252/1 КО Лучани 

- 2252/2 КО Лучани 

- 2253 КО Лучани 

- 2254 КО Лучани 

- 2255 КО Лучани 

- 2256/2 КО Лучани 

- 2256/1 КО Лучани 

- 2257 КО Лучани 

- 2258 КО Лучани 

- 2201 КО Лучани 

- 2202 КО Лучани 

- 2200 КО Лучани 

- 2318 КО Лучани 

- 2319/1 КО Лучани 

- 2319/2 КО Лучани 

- 2320/1 КО Лучани 

- 2320/2 КО Лучани 

- 2321 KO Лучани 

- 2322 КО Лучани 

- 2325 КО Лучани 

- 2327 КО Лучани 

- 2328 КО Лучани 

- 2329 КО Лучани 

- 2330 КО Лучани 

- 2331 КО Лучани 

- 2332 КО Лучани 

- 2333 КО Лучани 

- 2337/1 КО Лучани 

- 2337/2 КО Лучани 

- 2338/1 КО Лучани 

- 2338/2 КО Лучани 

- 2339 КО Лучани 

- 2340 КО Лучани 

- 2344 КО Лучани 

- 2345 КО Лучани 

- 2346 КО Лучани 

- 2349 КО Лучани 

- 2350 КО Лучани 

- 2351 КО Лучани 

- 2352 КО Лучани 

- 2478 KO Лучани 

- 111/2  КО Крстац 

- 110/2  КО Крстац 

- 111/5 КО Крстац 

- 110/3 КО Крстац 

- 1320/2 КО Крстац 
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- 786/3 КО Крстац 

- 791 КО Крстац 

- 183 КО Крстац 

- 186/1 КО Крстац 

- 186/4 КО Крстац 

- 180/1 КО Крстац 

- 182/1  КО Крстац 

- 182/3 КО Крстац 

- 182/4 КО Крстац 

- 182/8 КО Крстац 

- 182/5 КО Крстац 

- 182/6 КО Крстац 

- 182/7 КО Крстац 

- 184 КО Крстац 

- 185/1 КО Крстац 

- 185/2 КО Крстац 

- 186/1 КО Крстац 

- 1706 КО Лучани. 

2) зграде: 

- изграђене на катастарској парцели број 182/1 КО Крстац 

- изграђене на катастарској парцели број 2252/1 КО Лучани 

- изграђене на катастарској парцели број 2254 КО Лучани 

- изграђене на катастарској парцели број 2257 КО Лучани 

- изграђене на катастарској парцели број 2226/2 КО Лучани 

- изграђене на катастарској парцели број 2320/2 КО Лучани 

- део зграде изграђене на катастарској парцели број 2478 КО Лучани - сувласништво 

физичког лица, 

3) посебни делови: 

- пословни простор број 2, 3 и 4, као и идеални удео од ½ од пословног простора број 5,7,8 и 

9, које се налазе у згради број 1 изграђеној на катастарској парцели број 2478 КО Лучани, а у 

власништву физичког лица. 

 

Члан 3. 

           Површине непокретности које се прибављају у јавну својину општине Лучани биће одређене 

на основу коначног списка катастарских парцела и коначног ситуационог приказа који ће бити 

достављен од стране ЈП „Србијаводе“ Београд. 

 

Члан 4. 

            Овлашћује се Општинска управа општине Лучани да спроведе поступак прибављања и оних 

непокретности које нису означене у члану 2. ове Одлуке, а за које се према коначном списку 

катастарских парцела и ситуациооном приказу достављеном од стране ЈП „Србијаводе“ Београд, то 

буде утврдило као неопходно. 

 

Члан 5. 

           Поступак прибављања непокретности из чланова 2. и 3. ове Одлуке спровешће се поступком 

непосредне погодбе, за купопродајну цену  која ће бити одређена на основу податка о тржишној 

вредности непокретности прибављеној од надлежног органа.  

 

Члан 6. 

            Поступак прибављања непокретности у јавну својину Општине Лучани у складу са 

одредбама Закона о јавној својини, спровешће Комисија у саставу: 

 1. Загорка Мирковић, председник Комисије 
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 2. Драгица Лончаревић, заменик председника Комисије 

  3. Зоран Вучићевић, члан Комисије 

 4. Зорица Богетић, члан Комисије 

 5. Дида Милутиновић, члан Комисије. 

 

Члан 7. 

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

Општине Лучани“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општинској управи општине Лучани дана 19. 06. 2019. године приспео је захтев ЈП 

„Србијаводе“ Београд, којим је тражено прибављање у јавну својину општине Лучани, 

непокретности ближе означених у члану 2. диспозитива ове Одлуке. 

У захтеву је наведено да је предметно прибављање неопходно из разлога хитне изградње 

заштитног бедема са пратећим објектима ради заштите од великих вода у насељеним местима 

Ђераћ, Крстац и делу насељеног места Лучани. 

Како је на основу претходно закљученог Споразума између овог јавног предузећа и 

општине Лучани проистекла обавеза да општина Лучани регулише имовинско - правне односе 

ради изградње предметних водних објеката, то је приступљено и прибављању истих. 

Имајући у виду да се ради о хитности извођења радова на изградњи заштитног бедема као 

објекта који је од интереса за Републику Србије, а самим тим и општину Лучани, као јединицу 

локалне самоуправе, те да предметне непокретности по својим карактеристикама и положају 

једине одговарају изградњи поменутог објекта, то је Општинска управа сматрала да су у 

конкретном случају испуњени услови из члана 29. став 4. Закона о јавној својини, 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 и члана 34. и 

члана 37 став 1. и члана 38. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини општине Лучани, па је донета одлука као диспозитиву. 

Имајући у виду и наведну хитност радова, у члану 4. Одлуке овлашћена је Општинска 

управа општине Лучани да спроведе поступак прибављања непокретности у јавну својину општине 

Лучани и које нису децидно наведене у члану 2. Одлуке а  по коначном списку подносиоца захтева. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 24. 06. 2019. године је утврдило 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе Одлуку у истоветном тексту. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-2/2019-1 

 

         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, 104/16 - 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  
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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 број 06-71-11/2019-I од 29.05.2019. године, као и 

члана 52. став 1.  Статута општине Лучани (,,Сл. гласник општине Лучани“ број 16/18),  

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 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 

означених као: 

- део катастарске парцеле број 3428/1 КО Гуча површине 0.01,84 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 0.01,00 ха, од укупне површине 

0.39,07 ха, по култури: земљиште под зградом - објектом у површини од: 124м2, 48м2 и 40м2, 

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 

Гуче.   
 

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 204.480,00 

(двестотинечетирихиљадечетристоосамдесет) динара, која цена је утврђена сходно процени 

надлежне Пореске управе - РЦ Крагујевац - Експозитура Гуча број 060-464-08-00061/2018 од 14. 

12. 2018. године, којом проценом је утврђено да је цена предметних непокретности износи 720,00 

динара по м2, која се има исплатити власнику након закључења уговора о купопродаји 

непокретности и уписа Општине Лучани као носиоца права јавне својине на деловима предметних 

непокретности у јавним књигама. 
 

Члан 3. 

Међусобни односи између Општине Лучани и власника Благоја Мијатовића из Гуче настали 

куповином делова катастарских парцела број 3428/1 и 3428/2, обе у КО Гуча, ближе ће се уредити 

уговором о купопродаји земљишта означеног као делови катастарских парцела број:  3428/1 и 

3428/2, обе у КО Гуча, који ће у име Општине Лучани закључити Председник општине Лучани или 

лице које он овласти, у Законом предвиђеном року. 

Члан 4. 

 Куповина делова предметних непокретности врши се непосредном погодбом као јединим 

могућим решењем за овако настале имовинско - правне односе, будући да су исте већ заузете 

трасом некатегорисаног пута изграђеног уз корито реке Бјелице у насељеном месту Гуча, а што је 

уутврђено након геодетског снимања, као и да том приликом није извршена накнада њиховом 

власнику, што је, такође, утврђено из привављених доказа о плаћањима, као ни изузимање из 

његовог поседа и упис на фактичког корисника, а која обавеза је била на општини Лучани као 

управљачу на овој категорији путева.  

Члан 5. 

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

права и трошкове  уписа права својине на предметним катастарским парцелама у јавним књигама, 

сносиће уговорне стране сходно законским одредбама и одредбама уговора о купопродаји. 
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 Ова Одлука и Уговор о купопродаји који ће бити закључен између Општине Лучани и 

Благоја Мијатовића из Гуче, представљају основ да се изврши упис права својине у корист  

 

општине Лучани на непокретностима 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“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинској управи општине Лучани обратио се дана 26. 07. 2018. године Благоје 

Мијатовић из Гуче захтевом за решавање имовинско - правних односа насталих заузимањем делова 

катастарских парцела број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча, приликом изградње трасе некатегорисаног 

пута поред реке Бјелице. 

 Истакао је да приликом изградње трасе поменутог некатегорисаног пута у насељеном месту 

Гуча, њему ни од стране општине Лучани, ни од било ког другог субјекта, није извршена накнада 

за настало заузеће, као и да се исте непокретности у евиденцији непокретности и даље воде као 

његова приватна својина. 

Из свих наведених разлога поднео наведени захтев.  

Поступајући по истакнутом захтеву, Општинска управа општине Лучани је од Републичког 

геодетског завода Београд - Службе за катастар непокретности Гуча прибавила извод из Листа 

непокретности број 959 КО Гуча увидом у који је утврдила следеће чињенице: 

- катастарска парцела број 3428/1 КО Гуча површине 0.40,98 ха. је 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 уписана је као приватна својина Благоја (Бранислав) 

Мијатовића из Гуче, 

- катастарска парцела број 3428/2 КО Гуча укупне површине 0.39,07 ха по култури је: 

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, и такође је уписана као приватна својина 

Благоја (Бранислав) Мијатовића из Гуче.    

Од истог органа и за исте непокретности прибављена је и Копија плана. 

Након што је утврђено да се предметне непокретности налазе у приватној својини 

подносиоца захтева, надлежном вештаку издат је налог да изађе на лице места, изврши геодетско 

снимање и мерење и достави налаз и мишљење којим ће навести тачну површину заузећа која 

постоји на истим. 

Поступајући по предњем налогу, вештак геометар Геодетски биро ,,ШАНЕ - СВ“ Свилајнац 

је у свом налазу и мишљењу достављеном дана 22. 10. 2018. године истакао следеће: 

- да је на лицу места извршена идентификацију катастарских парцела број 3428/1 и 3428/2 

КО Гуча, 

- да је по извршеној идентификацији приступљено снимању фактичког стања 

некатегорисаног пута са којим се граниче предметне катастарске парцеле, 

- да је након обраде података са терена и података добијених од СКН Гуча утврђено да 

предметни пут прелази преко катастарских парцела број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча, 

- да је катастарска парцела број 3428/1 КО Гуча заузета у површини од 184 м2, што је у 

реалном уделу 184/4104, док је катастарска парцела број 3428/2 КО Гуча заузета у површини од 

100 м2, што у реалном уделу износи 100/3923. 

У достављеном налазу и мишљењу детаљно је описана површина заузећа на катастарским 

парцелама број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча, и достављена скица начина коришћења ових 

непокретности. 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  17/2019   7 

 

Да би  утврдио да ли је на рачун утврђеног заузећа, власнику катастарских парцела раније 

вршена накнада, надлежни орган је: 

1. од одељења за финансије и буџет Општинске управе општине Лучани, прибавио 

Обавештење број Сл. 3 од 23. 11. 2018. године увидом у који је утврдио да у евиденцији овог  

 

одељења није установљено да је подносиоцу захтева вршена било каква исплата новчане 

накнаде са рачуна буџета по основу заузећа земљишта, 

2. од Савета месне заједнице Гуча, прибавио Обавештење од 20. 11. 2018. године увидом у 

које је утврдио да у документацији којом Савет располаже нема евидентираних новчаних или било 

каквих других надокнада, 

3. од ЈП ,,Драгачево путеви“ Гуча, прибавио Одговор на захтев број 2202 од 12. 12. 2018. 

године у којем је истакнуто да се у пословној евиденцији овог предузећа не налазе тражени 

подаци. 

Пошто је утврђено све напред истакнуто, од надлежног пореског органа, тачније од  

Република Србија -  Министарство финансија - Пореска управа - РЦ Крагујевац - Експозитура Гуча 

прибављен је податак о тржишној вредности катастарских парцела број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча 

број 060-464-08-00061/2018 од 14. 12. 2018. године увидом у који је утврђено да она износи 720,00 

динара по м2. 

Пред поступајућим орагном је дана 14. 12.2 018. године одржана и усмена јавна расправа на 

којој су своје изјаве дали подносилац захтева Благоје Мијатовић и Правобранилац општине 

Лучани, који су се сагласили да се предметне непокретности, односно њихови делови прибаве у 

јавну својину општине Лучани и по тржишним условима. 

 Како су се створили услови за покретање поступка прибављања непокретности у јавну 

својину општине Лучани, то је Скупштина општине Лучани на седници одржаној дана 29. 05. 2019. 

године донела Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине 

Лучани број 06-71-11/2019-I, којом је истовремено именовала и Комисију од пет чланова чији је 

задатак да у складу са одредбама Закона о јавној својини спроведе поступак који је покренут.  

 Након извршеног увида у целокупне списе предмета и утврђивања свих напред поменутих 

чињеница, именована Комисија је на својој седници одржаној дана 07. 06. 2019. године, дала 

предлог Скупштини општине Лучани да донесе одлуку о прибављању непокретности у јавну 

својину општине Лучани за које покренут поступак прибављања. Имајући у виду све напред 

наведене чињенице, како појединачно, тако и у њиховој међусобној повезаности, односно да: 

 - је увидом у налаз и мишљење вештака геодетске струке утврђено да су катастарске 

парцеле број 3428/1 и 3428/2, обе у КО Гуча, заузете трасом некатегорисаног пута у насељеном 

месту гуча, и то прва у површини од 184 м2, друга од 100 м2, 

 - се из прибављених доказа из евиденција потенцијалних субјеката који су могли извршити 

накнаду за заузето земљиште не може утврдити да је по основу наведеног заузећа вршена накнада 

власнику ових непокретности, 

 - су катастарске парцеле број 3428/1 и 3428/2 КО Гуча у листу непокретности број 959 КО 

Гуча уписане као приватна својина Благоја Мијатовића из Гуче у целости, 

 - се са њиховим отуђењем у јавну својину општине Лучани, односно прибављањем у корист 

овог субјекта, сагласио њихов књижни власник, односно Правобранилац општине Лучани, 

 - је обавеза решавања овако насталих имовинско - правних односа била на општини Лучани, 

која исте није решила приликом изградње предметне трасе некатегорисаног пута, као и да је је 

неопходно решити, односно ускладити фактичко стање са стањем у евиденцији непокретности, а 

што је 

 - једино могуће решити непосредном погодбом,  

 - је Скупштина општине Лучани донела Одлуку о покретању поступка прибављања 

непокретности у јавну својину општине Лучани број 06-71-11/2019-I дана 29. 05. 2019. године, као 

и да је надлежна комисија утврдила постојање свих законом прописаних услова да се започети 

поступак прибављања доврши, то је Општинска управа општине Лучани, сматрала да су се 
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створили услови да се у складу са одредбама члана 29.  став 4. Закона о јавној својини, 

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 и члана 34. и члана 37 став 1. и члана 38. став 1. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини општине Лучани покрене поступак 

прибављања предметне  

 

непокретности у јавну својину општине Лучани  у поступку непосредне погодбе, по цени коју је 

одредио надлежни порески орган. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе Одлуку у истоветном тексту. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-3/2019-1 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    

                  Весна Стамболић, с.р. 

 

            

На основу члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 1, 2 и 3. тачка 13), члана 4, члана 

9. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.  88/11, 104/16 и 95/18), 

Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“ 

бр. 13/18 и 66/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се: 

- услови и начин обављања комуналне делатности димничарских услуга на територији 

општине Лучани; 

- права и обавезе предузећа које обавља димничарске услуге и корисника ових услуга; 

- финансирање обављања димничарских услуга; 

- начин обезбеђивања континуитета у обављању димничарских услуга; 

- начин поступања и овлашћења надлежних оргна у случају прекида у обављању ове услуге; 

- надзор над вршењем димничарских услуга. 

 

Члан 2. 

Димничарске услуге, у смислу ове Одлуке, су: 

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, 

- чишћење вентилационих канала и уређаја,  

javascript:void(0)
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- контрола димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја.  

 

Члан 3. 

Изрази који се употребљавају у овој Одлуци имају следеће значење: 

- димоводни објекат (димњак) је вертикална, приближно вертикална или хоризонтална 

конструкција (канал, окно, шахт, цев, испуст за одвод продуката сагоревања - фасадни испуст), 

која продукте сагоревања - димне гасове, у подпритиску или надпритиску, одводи из ложишног 

уређаја у спољну средину - атмосферу, односно обезбеђује довод ваздуха ложишном уређају 

(комбиновани ЛАС, ЛАФ - димњаци, коаксијални фасадни испусти), 

- ложишни уређај је део ложишног система у којем се одвија ложење (сагоревање) чврстих, 

течних или гасовитих горива, при чему се производи топлота и настају продукти сагоревања - 

димни гасови, 

- санација димоводног објекта је извођење потребних радова на постојећем димоводном 

објекту како би он испунио неопходне грађевинске, противпожарне и функционално - техничке 

захтеве, 

- реконструкција димоводног објекта је извођење накнадних радова на постојећем 

димоводном објекту, како би се прилагодио захтевима у погледу чврстоће и статичке стабилности 

и промене претходних параметара димоводног објекта попут броја прикључака, замене, односно 

накнадне уградње димничарских вратанаца, завршних капа и сл., 

- вентилациони канал је усисни и одсисни хоризонтални, односно вертикални отвор, 

инсталација и окно који има сврху принудног или природног (термички узгон) проветравања, 

одзрачивања простора објекта, 

- вентилациони уређај је уређај који омогућује принудно струјање свежег или истрошеног 

ваздуха, односно дима и токсичних продуката сагоревања кроз вентилациони канал, 

- резервни димоводни објекат (резервни димњак) је димоводни објекат који се користи 

само у случају ванредних потреба и околности и на кога може да се прикључи ложишни уређај на 

чврсто гориво. 

Члан 4. 

Димничарске услуге на територији општине Лучани обавља јавно комунално предузеће 

основано за ову делатност или друго предузеће или предузетник који обавља ову делатност, а коме 

је у поступку јавне набавке, у складу са законом, поверено вршење димничарских услуга (у даљем 

тексту: Предузеће). 

Члан 5. 

Корисник димничарске услуге је физичко или правно лице које је власник, односно 

корисник стана у стамбеној згради, власник, односно корисник породичне стамбене зграде и 

власник, односно корисник пословног простора и објеката у којима се налазе димоводни објекти, 

резервни димоводни објекти, ложишни уређаји, вентилациони канали и уређаји (у даљем тексту: 

Корисник услуге). 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ 

Члан 6. 

Димничарска услуга обавља се у циљу обезбеђивања исправног функционисања 

димоводних и ложишних објеката и уређаја, вентилационих канала и уређаја, превентивне заштите 

живота и имовине од пожара, заштите животне средине, као и енергетске ефикасности. 
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Члан 7. 

Испитивање гасне пропустности димњака према важећим стандардима, мерење емисија 

загађујућих материја из ложишних уређаја и степена корисности ложишних уређаја укључујући и 

мерења довољног снабдевања ложишта ваздухом за сагоревање (4Ра - тест), обавља се у 

акредитованој лабораторији. 

Члан 8. 

Предузеће из члана 4. ове Одлуке мора да поседује дозволу: за сакупљање и транспорт 

опасног и неопасног отпада следећих индексних бројева: 100104 (летећи пепео од сагоревања 

нафте и прашина из котла), 200141 (отпад од чишћења димњака) и 100101 (пепео, шљака и 

прашина из котла, изузев прашине из котла наведене у 100104). 

 

Члан 9. 

Предузеће мора да поседује следећу минималну техничку опремљеност: 

- основни димничарски алат, 

- сензор за детекцију поврата димних гасова (ресс, тесто, wоехлер и слично), 

- сензор за очитавање СО у ппм или мг/м3, 

- анализатор димних гасова, 

- камеру за снимање унутрашњости димоводних објеката и вентилационих канала са видео 

записом, 

- инструмент за испитивање притиска у димњаку према СРПС ЕН 1443 таблица 5.  

- апаратуру за мерење довољне снабдевености ложишта ваздухом (4Ра - тест), 

- ендоскоп, 

- рачунар, 

- димничарско одело, 

- заштитну опрему. 

Предузеће мора да поседује одговарајући простор за смештај материјала, опреме и алата. 

 

Члан 10. 

Димничарске услуге могу да обављају запослени одговарајуће стручности и образованог 

профила. 

Члан 11. 

Предузеће мора да успостави и примењује систем управљања заштитом здравља и 

безбедности на раду и да поступа у складу са прописима у вези заштите животне средине и 

начелима одрживог развоја. 

Члан 12. 

Предузеће доноси годишњи Програм пословања предузећа (у даљем тексту: Програм), који 

садржи: 

1. обим послова и динамику извршавања димничарских услуга и 

2. износ потребних средстава за реализацију Програма. 

Програм се доноси до 1. децембра текуће године за наредну годину, уз сагласност 

Оснивача, уколико је предузеће основано од стране надлежног органа општине Лучани, а уколико 

је исто за обављање делатности изабрано у поступку јавне набавке, програм се доставља уз понуду 

за обављање услуге. 

 

Члан 13. 
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Редовна контрола и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја врши се у складу 

са Програмом, у следећим временским размацима: 

1. два пута годишње у породичним и више породичним стамбеним зградама, 

2. једном у три месеца у угоститељским објектима, пекарама, кланицама, кухињама за 

масовно спремање хране, 

 

 

3. једном годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне 

снаге до 50 кW, 

4. два пута годишње у пословним просторима и објектима са ложишним уређајем топлотне 

снаге од 50 кW до 1 МW. 

Резервни димњаци и димњаци који се не користе стално, односно на који нису прикључени 

ложишни уређаји, контролишу се и чисте једном у три године. 

 

Члан 14. 

Редовна контрола и чишћење вентилационих канала и уређаја врши се у следећим 

временским размацима: 

- једном у три године за вертикални главни (примарни) вентилациони канал и централни 

вентилациони уређај, који је намењен искључиво за главни (примарни) канал и налази се на 

његовом врху, у породичним и више породичним стамбеним зградама, 

- једном у три године за вентилациони канал и уређај (суве вентилације - ХВАЦ клима 

вентилациони системи) за пословне просторе и објекте (пословни објекти тржних центара и сл.) и 

- свака три месеца за вентилациони канал и уређај попут одсисних напа, филтера и 

вентилатора, у којима се стварају запаљива прашина или паре масноће (за просторије и објекте за 

масовно припремање хране). 

Члан 15. 

Корисник услуге може да захтева, писаним путем, да се мимо прописане редовне контроле 

из чланова 13. и 14. ове Одлуке, изврши контрола исправности димоводних и ложишних објеката и 

уређаја и вентилационих канала и уређаја, на терет подносиоца захтева. 

 

Члан 16. 

О утврђеним неисправностима димоводних и ложишних објеката и уређаја и 

вентилационих канала и уређаја које утичу на употребљивост и сигурност, као што су оштећења 

(обрушавање, пукотине, растрешеност и сл.), недозвољени грађевински радови (зазиђивање и сл.), 

Предузеће је дужно да одмах обавести орган који врши надзор над извршењем ове Одлуке и 

Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације - Одељење у Чачку. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГА 

 

Члан 17. 

Предузеће је дужно да обезбеди: 

1. трајно и несметано обављање димничарских услуга, 

2. прописани обим и квалитет димничарских услуга, 

3. развој и унапређење квалитета и врста димничарских услуга. 
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Члан 18. 

Предузећа из члана 4. ове Одлуке су дужна да донесу годишњи план чишћења и контроле 

димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који је саставни део 

Програма пословања предузећа (у даљем тексту: План). 

 

Члан 19. 

 

Предузеће је дужно да на транспарентан начин, обавести власника о планираном термину 

доласка ради обављања димничарске услуге, односно корисника димоводних и ложишних објеката 

и уређаја и вентилационих канала и уређаја, који подлежу редовној контроли и чишћењу.  

 

Члан 20. 

Предузеће је дужно: 

- да димничарске услуге врши на начин и у роковима прописаним овом одлуком и Планом 

из члана 18. ове Одлуке, 

- да о термину вршења димничарских услуга обавести корисника услуге у складу са чланом 

19. ове Одлуке, и 

- да непосредном вршиоцу димничарских услуга обезбеди посебну легитимацију, коју је 

дужан да покаже при пружању услуге.  

Изглед и садржину легитимације из става 1. алинеја 3. овог члана прописује надлежни орган 

предузећа. 

Члан 21. 

Предузеће је дужно да води евиденцију (контролну књигу или лист) о извршеним 

димничарским услугама. 

Контролна књига (или лист) води се за сваки димоводни и ложишни објекат и уређај и 

вентилациони канал и уређај, и садржи: 

- улицу и кућни број објекта, 

- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа 

који управља зградом, 

- број и врсту димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и 

уређаја, 

- опис обављене димничарске услуге, датум и потпис непосредног вршиоца димничарске 

услуге, и 

- потпис лица из алинеје 2. овог става, као потврду о извршеним димничарским услугама. 

 

Члан 22. 

Уз контролну књигу или лист, Предузеће је дужно да води евиденцију димоводних и 

ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја који се обавезно контролишу и 

чисте, а која садржи: 

- улицу и кућни број објекта, 

- име и презиме власника, односно корисника објекта, име и презиме лица или назив органа 

који управља зградом, 

- основне податке о димоводном објекту (тип, врсту, материјал, димензије и сл.) и 

ложишног уређаја (тип, врсту горива, снагу и сл.), односно о вентилационим каналима и уређајима 

(тип, врсту, материјал, димензије и сл.), који се чисте, односно контролишу, 
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- напомене о стању димоводних објеката, ложишних уређаја и вентилационих канала и 

уређаја, ванредним догађајима и сл., 

- датум увођења у евиденцију и 

- датуме чишћења и контроле. 

Члан 23. 

Предузеће мора чувати податке о димоводним и ложишним објектима и уређајима и 

вентилационим каналима и уређајима, као и о обављеним услугама на прописан начин. 

 

Податке из става 1. овог члана, Предузеће мора чувати и у електронском облику. 

 

Члан 24. 

Корисник услуга дужан је: 

1. да омогући улаз у просторије и несметан прилаз димоводним и ложишним објектима и 

уређајима и вентилационим каналима и уређајима, 

2. да омогући чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала 

и уређаја, 

3. да омогући спаљивање чађи у димоводним објектима и уређајима једном годишње по 

престанку грејне сезоне, а једном месечно спаљивање наслага масти и чађи на димоводним 

објектима изнад скара, 

4. да омогући контролу димоводних и ложишних објеката и уређаја и вентилационих канала 

и уређаја и 

5. да плаћа цену за пружене димничарске услуге. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

Члан 25. 

Средства за обављање димничарских услуга обезбеђују се из: 

- буџета општине Лучани, 

- прихода од пружања димничарских услуга, 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора, у складу са Законом. 

 

Члан 26. 

Цене димничарских услуга утврђују се Ценовником, у месечном износу. 

Уколико је предузеће основано за обављање димничарске делатности на територији 

општине Лучани, на Ценовник из става 1. овог члана, сагласност даје Оснивач. 

 

 

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

Члан 27. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију Програма 

из члана 12. ове Одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет димничарских услуга.  

 

Члан 28. 

 

 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  17/2019   14 

 

Ако дође до поремећаја или прекида у раду Предузећа услед ванредне ситуације или других 

разлога који нису могли да се предвиде, односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах предузме 

мере на отклањању узрока поремећаја односно прекида, и то: 

1. Радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога 

због којих је дошло до прекида, као и да ангажује трећа лица за обављање димничарских услуга, 

2. Предузме мере које утврде надлежни органи општине Лучани. 

Када Предузеће не предузме мере из става 1. овог члана, надлежни орган општине Лучани 

може да за извршење ове услуге, ангажује друго правно лице или предузетника на терет 

Предузећа. 

 

         Члан 29. 

У случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга, као и у случају 

штрајка запослених у Предузећу, надлежни орган општине Лучани предузима оперативне и друге 

мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање Предузећа и обављање 

димничарских услуга у складу са Законом и овом Одлуком. 

 

НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 

ОБАВЉАЊУ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА 

 

Члан 30. 

Предузеће је дужно да, у случају поремећаја или прекида у обављању димничарских услуга 

насталог услед ванредне ситуације или других разлога који нису могли да се предвиде или спрече, 

поред предузетих мера из члана 28. ове Одлуке обавести орган који врши надзор над спровођењем 

ове Одлуке о разлозима поремећаја или прекида, као и о предузетим мерама. 

 

Члан 31. 

Кад орган који врши надзор над применом ове Одлуке прими обавештење из члана 30. ове 

Одлуке, дужан је да без одлагања: 

1. одреди ред првенства и начин обављања димничарских услуга, 

2. предузме мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере, и 

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању 

димничарских услуга, као и одговорност за учињену штету. 

 

МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

Члан 32. 

 На димоводним објектима и вентилационим каналима није дозвољено: 

1. извођење грађевинских и других радова без одговарајућег акта Општинске управе 

општине Лучани, 

2. постављање инсталација других инфраструктурних објеката и уређаја и, 

3. користити их супротно намени. 

 

НАДЗОР 

Члан 33. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, обавља комунални инспектор 

општине Лучани. 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  17/2019   15 

 

 За прекршаје прописане овом Одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе 

захтев за покретање прекршајног поступка и изда прекршајни налог. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 

Предузеће ако: 

 1. не донесе годишњи Програм пословања предузећа (члан 12), 

 2. не контролише и не чисти димоводне и ложишне објекте и уређаје у прописаним 

временским размацима (члан 13.), 

  

 

 3. не врши редовну контролу и чишћење вентилационих канала и уређаја у прописаним 

временским размацима (члан 14.), 

 4. на захтев корисника услуге не изврши контролу исправности димоводних и ложишних 

објеката и уређаја и не поступи у складу са чланом 15. ове Одлуке, 

 5. не поступи у складу са чланом 16. ове Одлуке, 

 6. не донесе годишњи План (члан 18), 

 7. не обавештава кориснике услуге о времену обављања димничарске услуге на начин из 

члана 19. ове Одлуке, 

 8. не води евиденцију у складу са члановима 21. и 22. ове Одлуке, 

 9. не чува податке у складу са чланом 23. ове Одлуке, 

 10. не предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида у обављању 

димничарских услуга (члан 28. став. 1), 

 11. не обавештава Општинску управу о разлозима поремећаја или прекида у обављању 

димничарских услуга, као и о предузетим мерама (члан 30.). 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном 

казном од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара. 

 

Члан 35. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај корисник 

услуге: 

- правно лице ако димоводне и ложишне објекте и уређаје и вентилационе канале и уређаје, 

користи супротно намени, на начин који угрожава безбедност грађана и ствара опасност од 

пожара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 

250.000,00 динара  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника новчаном 

казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара. 

          Члан 36. 
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Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај корисник услуге 

правно лице ако не омогући контролу и чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја, 

вентилационих канала и уређаја и спаљивање чађи у утврђеним временским размацима (члан 24.). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 

20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице код предузетника новчаном 

казном у износу од 8.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 

8.000,00 динара. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 

 

 

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

општине Лучани“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке представљају члан 2. став 1, 2. и 3. тачка 13, члан 4. 

члан 9. и члан 13. Закона о комуналним делатностима, који између осталог одређују да комуналну 

делатност представљају и димничарске услуге, у ком смислу је јединица локалне самоуправе 

дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета предметних комуналних услуга које су од значаја за остварење животних потреба 

физичких и правних лица; да обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 

одржавање и функционисање комуналних објеката и да у вези са тим уреди начин вршења 

комуналних услуга. 

Фактички разлог за доношење ове Одлуке налази се у чињеници да за територију општине 

Лучани није била донета одлука о обављању димничарских услуга, као вида комуналне 

делатности, да за ову делатност није основано јавно предузеће, нити је иста поверена другом 

предузећу на основу уговора о набавци ових услуга, али је примедбом Републичког комуналног 

инспектора из 2018. године као мера наложено да се оваква одлука донесе, без обзира на чињеницу 

што се тренутно делатност на нивоу општине не врши. 

Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 24. 06. 2019. године је утврдило 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе Одлуку у истоветном тексту.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-4/2019-1 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                     Весна Стамболић, с.р. 

 

На основу члана  32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“  бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 1, 2 и 3. тачка 7), члана 4, члана 9. 

и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“' бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 

Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, 

бр. 13/18 и 66/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18),  

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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О  Д  Л  У  К  У 

О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овом Одлуком уређују се услови и начин организовања послова у обављању комуналне 

делатности управљања, коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта, као и начин 

плаћања цене услуга коришћења јавних паркиралишта, на територији општине Лучани (у даљем 

тексту: Општина). 

 

Члан 2 

Комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима на територији Општине обавља 

јавно комунално предузеће основано за ову делатност или друго предузеће или предузетник који 

обавља ову делатност, коме је у поступку јавне набавке, у складу са законом, поверено управљање 

јавним паркиралиштима (у даљем тексту: Предузеће). 

Делатност из става 1. ове Одлуке подразумева услугу одржавања јавних паркиралишта и 

простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), као и 

организација и вршење контроле и наплате паркирања. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да обезбеди трајно и несметано 

пружање комуналне услуге корисницима и у складу са одредбама ове Одлуке обезбеди прописани 

обим, врсту и квалитет услуге. 

 

Члан 3 

Јавна паркиралишта у смислу ове Одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни 

простори одређени и обележени за паркирање моторних возила. 

Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебне површине за 

паркирање моторних возила које у складу са урбанистичко - планским актима припадају 

одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеном објекту, такси стајалишту и др.) и служе 

искључиво за задовољење потреба станара, односно запослених корисника. 

Паркинг зона представља подручје на коме је дозвољено паркирање у тачно одређеном 

режиму и временском трајању. 

 

II ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 4 

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна. 

 

Члан 5 

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и 

тротоара и друге саобраћајне површине посебно обележене за паркирање моторних возила. 

 

Члан 6 

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за 

паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом 

комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања. 

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и 

изградњом или постављањем објекта за наплату. 
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Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким 

планом. 

Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера. 

 

Члан 7 

Јавна паркиралишта могу да буду и: стална, привремена и повремена. 

Стална паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и 

обележени за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне саобраћајне површине и посебни 

простори одређени и обележени за паркирање возила. 

Повремена паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори у непосредној 

близини објеката у којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе 

и скупови, за време њиховог трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. 

 

III КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

 

Члан 8 

Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и дозвољеном времену паркирања.  

 

Члан 9 

Јавна паркиралишта, у зависности од врсте паркиралишта и утврђеног режима коришћења, 

могу се користити за паркирање: мотоцикала и бицикала са мотором, путничких аутомобила, 

аутобуса, теретних моторних возила и прикључних возила и путничких возила инвалида. 

Члан 10 

Према условима паркирања и погодностима локација, општа паркиралишта разврстана су у 

једној зони и налазе се дуж улица у насељеним местима Лучани и Гуча. 

Улице у којима ће се вршити наплата паркинга одредиће се посебном одлуком.  

 

Члан 11 

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном и 

вертикалном) у складу са прописима о безбедности саобраћаја. 

Јавна паркиралишта, поред обележавања из става 1. овог члана, морају имати на видном 

месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију возила којима је паркиралиште 

намењено, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења паркиралишта. 

О одржавању и обележавању општих и посебних паркиралишта стара се предузеће које 

обавља делатност одржавања, коришћења и управљања јавним паркиралиштима. 

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА 

Члан 12 

Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање 

возила правних лица, предузетника и физичких лица (у даљем тексту: Корисник). 

Корисником јавног паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се возач или 

власник возила, ако возач који је паркирао возило није идентификован. 

Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном 

сигнализацијом и ознакама из члана 11. ове Одлуке. 

Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила, могу да се 

користе само за ту врсту возила. 

Изузетно, од става 4. овог члана, јавна паркиралишта за паркирање путничких возила могу 

да се користе и за паркирање мотоцикала. 

 

Члан 13 
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Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом Одлуком 

за комуналну услугу коришћења јавног паркиралишта. 

 

Члан 14 

Возила хитне помоћи, Војске Републике Србије, Министарства унутрашњих послова - 

полицијске станице, ватрогасна возила, службена возила суда и других државних органа, возила 

општине Лучани, возила која врше комуналне услуге, возила предузећа које врши наплату 

паркирања, не плаћају комуналну услугу паркирања за време спровођења службене интервенције. 

 

Члан 15 

Предузеће је дужно да на јавним паркиралиштима, у зависности од капацитета, и потреба 

одреди паркинг места за возила особа са инвалидитетом. 

Особе са инвалидитетом бесплатно користе само паркинг места обележена за ту намену на 

јавним паркиралиштима. 

 

 

На основу акта надлежног органа донетог на основу медицинске и друге документације 

лицима из става 1. овог члана, Предузеће издаје посебну паркинг карту у форми налепнице за 

означавање возила особа са инвалидитетом. 

 

Повлашћени корисници 

Члан 16 

Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, власници или корисници пословног 

простора, који се налази у зони наплате паркирања) могу јавна паркиралишта користити под 

посебним условима у погледу цене услуге и утврђеног времена паркирања као повлашћени 

корисници, на начин који одреди Предузеће. 

Повлашћеним корисницима, из става 1. овог члана, Предузеће издаје повлашћену паркинг 

карту. 

Правном лицу и предузетнику могу се издати највише три повлашћене паркинг карте, а 

физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта. 

Повлашћену паркинг карту корисник може користити искључиво за возило на локацији за 

коју је карта издата. 

Предузеће није дужно обезбедити континуирано слободно паркинг место корисницима 

паркиралишта из става 1. овог члана. 

Основ за стицање права на повлашћену паркинг карту представља доказ о уредном 

пребивалишту као и важећа саобраћајна дозвола возила са идентичном адресом власника возила са 

адресом из доказа о пребивалишту. 

Повлашћена паркинг карта коју повлашћени корисник оствари на основу испуњења услова 

из претходних ставова овог члана односи се искључиво на улицу у којој се корисник 

идентификовао. 

Резервација паркинг места 

Члан 17 

Предузеће може, под одређеним условима, одобрити резервацију на јавним 

паркиралиштима. 

Под резервацијом паркинг места подразумева се коришћење одређеног, посебно обележеног 

или уређеног паркинг места на јавним паркиралиштима, у временском периоду до годину дана, а 

најмање за један календарски месец. 

Резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима могу извршити на основу поднетог 

захтева: правна лица, предузетници и физичка лица. 

Захтев за резервацију треба да садржи: предлог локације за резервацију паркинг места, број 

места за резервацију, време за које се тражи резервација. 
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Правна лица и предузетници подносе доказ о регистрацији делатности, а физичка лица 

фотокопију личне карте. 

Члан 18 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да: 

- плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин и према 

важећем ценовнику на начин прописан овом Одлуком, 

            - користи паркинг место у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом, 

вертикалном и хоризонталном, којом је означено паркинг место, 

- до истека плаћеног времена паркирања уклони возило са паркиралишта, 

- приликом паркирања возило паркира на једном паркинг месту. 

 

V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА 

Члан 19 

Корисник јавног паркиралишта плаћа цену за услугу коришћења паркиралишта унапред, 

куповином паркинг карте или електронским путем, у зависности од времена коришћења паркинг 

места и зоне у којој се паркиралиште налази. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити услугу паркирања накнадно, по 

налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним чланом 22. ове Одлуке. 

Предузеће је дужно да има закључен уговор са телекомуникационим оператером који ће 

пружати услуге плаћања паркирања електронским путем (путем мобилног телефона). 

Цена из става 1. овог члана утврђује се ценовником Предузећа на који претходну сагласност 

даје надлежни орган Општине. 

 

Члан 20 

На општим паркиралиштима наплата паркирања се врши по започетом сату или у дневном 

трајању, плаћањем сатне или дневне карте. 

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат према утврђеном времену коришћења. 

Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем дану у 

коме се врши наплата паркирања. 

У зонираном подручју сатна односно дневна паркинг карта важи искључиво у оквиру 

одређене зоне. 

Члан 21 

Корисник општег паркиралишта се може определити да услугу паркирања користи по 

започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте 

односно плаћањем услуге електронским путем. 

Корисник који користи услугу паркирања по започетом сату на начин из става 1. овог члана, 

истеком времена коришћења паркиралишта у зонираном подручју, може наставити коришћење 

паркинг места под условима који важе за паркирање у дневном трајању и истом се издаје налог за 

плаћање дневне карте. 

Корисник који је паркирао возило а није се определио за коришћење услуге паркирања на 

начин из става 1. овог члана, користи паркинг место под условима који важе за паркирање у 

дневном трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне карте. 

 

Члан 22 

Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га 

кориснику. 

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује га на возилу, на 

предњем ветробранском стаклу, уз обавезно фотографисање. 
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Достављање налога за плаћање дневне карте на начин из става 2. овог члана сматра се 

уредним и доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не 

одлаже плаћање дневне паркинг карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио 

дневну паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу за 

плаћање дневне карте. 

Ако корисник паркиралишта не плати дневну карту, у року из става 4. овог члана, дужан је 

осим износа цене дневне карте, у наредних осам дана, платити и стварне трошкове предузећа и 

законску затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће 

покренути принудни поступак наплате потраживања. 

 

Члан 23 

Изглед и садржај паркинг карте одређује Предузеће. 

Начин коришћења паркинг карте истакнут је на њеној полеђини. 

Начин плаћања путем слања СМС поруке регулисан је посебним упутством и истакнут је на 

одговарајућем знаку. 

 

 

 

Члан 24 

Корисник општег паркиралишта дужан је да: 

- истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла, 

- користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне податке, 

- да у СМС поруци унесе тачне податке. 

Сматра се да корисник нема важећу паркинг карту уколико не поступи на начин прописан 

ставом 1. овог члана. 

Члан 25 

Дистрибуција паркинг карата врши се искључиво у малопродајним објектима - киосцима са 

којима Предузеће успостави уговорни однос, као и код контролора - инкасаната. 

 

Члан 26 

Наплата паркирања врши се сваким радним даном од 08:00 - 17:00 часова и суботом у 

временском интервалу од 08:00 - 13:00 часова. 

Недељом и државним празником наплата се не врши. 

 

Члан 27 

Време паркирања на одређеним паркинг местима може се ограничити на временски период 

од 180 минута, што ће бити означено посебним знаком. 

На посебним паркиралиштима време коришћења паркиралишта није посебно ограничено. 

 

Контрола коришћења општих паркиралишта 

Члан 28 

Контролу наплате и исправности коришћења паркиралишта врши овлашћени контролор 

Предузећа (у даљем тексту: Контролор). 

Контролор има легитимацију и мора да носи службено одело. 

Предузеће прописује изглед и садржину легитимације, као и изглед одела из става 2. овог 

члана. 

VI ЗАБРАНЕ 

Члан 29 

         На паркирaлиштима је забрањено: 
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  - паркирање и заустављање возила супротно постављеном саобраћајном знаку, 

хоризонталној и вертикалној сигнализацији; 

 - паркирање и заустављање нерегистрованог возила; 

- остављање неисправног, напуштеног или хаварисаног возила; 

- паркирање и заустављање возила на паркиралиштима предвиђеним за особе са 

инвалидитетом, ако возило не поседује одговарајућу ознаку; 

- паркирати возило на месту резервисаном за улаз у двориште стамбеног објекта (зграде, 

куће), на месту означеном посебним знаком на коловозу или паркиралишту у облику „X“ и на 

остављеном простору у зони паркиралишта испред пролаза за пасаж стамбених зграда и испред 

улаза у дворишта стамбених зграда и гаража; 

- заузимање више паркинг места једним возилом; 

- заузимање паркинг места постављањем ограда или сличних препрека без сагласности 

Предузећа; 

- вршење услуга поправке или прања возила; 

- обављање и других радњи које утичу на несметано функционисање паркирања као 

комуналне делатности од општег значаја. 

Места означена посебном ознаком на коловозу у облику „X“ испред улаза у двориште 

стамбене зграде могу бити максималне ширине 3 метра, намењена су искључиво за улаз у 

двориште и на истима се не може паркирати ни власник ни корисник стамбеног објекта (стана или 

куће) коме је остављен улаз. 

 

VII НАДЗОР 

Члан 30 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове 

Одлуке, као и над обављањем ове комуналне делатности, врши комунална  инспекција општине 

Лучани. 

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да: 

1. нареди извршење обавеза утврђених овом Одлуком и предузимање мера за отклањање 

недостатака; 

2. нареди уклањање возила и других ствари; 

3. предузме друге мере у складу са законом и прописима општине Лучани. 

Када је на јавном паркиралишту возило паркирано, односно остављено супротно забранама 

из члана 29. ове Одлуке, инспектор ће наложити кориснику да возило одмах уклони. 

Уколико се корисник не налази на лицу места или одбије да уклони возило из става 4. овог 

члана, инспектор ће донети решење којим ће наложити да се возило уклони у најкраћем могућем 

року, који се може одредити и на минуте, под претњом принудног извршења. Ово решење се 

уручује или на погодан начин причвршћује на возило, уз назначење дана и часа када је 

причвршћено и тиме се сматра да је достављање уредно извршено. 

Ако лице из става 4. овог члана не поступи по датом налогу, инспектор ће одредити да се 

возило или друга ствар уклони о трошку корисника односно власника, на место које је за то 

одређено. 

Члан 31 

Када инспектор установи повреду одредаба ове Одлуке овлашћен је да: 

- поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом Одлуком; 

- обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 

 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32 

 Новчаном казном од 6.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће или друго правно 

лице ако: 
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- поступи супротно одредбама члана 12. став 3. и став 4. ове Одлуке; 

- не поступи у складу са одредбама члана 16. ове Одлуке; 

- не поступи у складу са одредбама члана 17. ове Одлуке; 

- не поступи у складу са одредбама члана 29. ове Одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 

динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 3.000,00 

динара. 

 

Члан 33 

Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако не поступи у 

складу са чланом 11. ове Одлуке. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара 

одговорно лице у Предузећу. 

 

Члан 34. 

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем 

половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се 

ослобађа плаћања друге половине изречене казне. 

 

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о 

издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 

прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није 

плаћена овлашћени орган доставља надлежном прекршајном суду да изречену новчану казну унесе 

у регистар и спроведе поступак извршења у складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења 

добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 

 

IХ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

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

општине Лучани“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке представљају члан 2. став 1, 2. и 3. тачка 7, члан 4. 

члан 9. и члан 13. Закона о комуналним делатностима, који између осталог одређују да комуналну 

делатност представља и управљање јавним паркиралиштима, у ком смислу је јединица локалне 

самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета предметних комуналних услуга које су од значаја за остварење животних потреба 

физичких и правних лица; да обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 

одржавање и функционисање комуналних објеката и да у вези са тим уреди начин вршења 

комуналних услуга. 

Фактички разлог за доношење ове Одлуке налази се у чињеници да за територију општине 

Лучани није била донета одлука о обављању димничарских услуга, као вида комуналне 
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делатности, да за ову делатност није основано јавно предузеће, нити је иста поверена 

другом предузећу на основу уговора о набавци ових услуга, али је примедбом Републичког 

комуналног  

 

инспектора из 2018. године као мера наложено да се оваква одлука донесе, без обзира на 

чињеницу што се тренутно делатност на нивоу општине не врши. 

Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 24. 06. 2019. године је утврдило 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе Одлуку у истоветном тексту.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-5/2019-I 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                   

                 Весна Стамболић, с.р. 

 

На основу члана  32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 2. став 1, 2. и 3. тачка 5), члана 4, члана 

9. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.  88/11, 104/16 и 95/18), 

Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл. гласник РС“, 

бр. 13/18 и 66/18) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

Скупштина општине Лучани на  седници одржаној 12.07. 2019. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом Одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника, права и обавезе предузећа или другог правног 

лица која обављају ову делатност (у даљем тексту: Превозник), права и обавезе корисника превоза 

(у даљем тексту: Путник) и услови за континуирано обављање ове делатности. 

 

Члан 2 

Градски и приградски превоз путника је обављање превоза путника у насељеним местима, 

као и између насељених места на територији општине Лучани. 

 

Члан 3 

Градски и приградски превоз путника обавља предузеће или друго правно лице које је 

основано за обављање ове делатности или предузеће и друго правно лице коме је у поступку јавне 

набавке у складу са законом поверено вршење ове делатности. 

Поверавање обављања ове комуналне делатности може се извршити и само за једну или 

више утврђених линија градског и приградског саобраћаја. 

 

Члан 4 

Предузеће, односно друго правно лице  из члана 3. ове Одлуке, мора да испуњава све 

законом прописане услове, опште услове превоза, као и да је надлежно министарство утврдило да 

испуњава услове за отпочињање и обављање јавног превоза путника. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

Члан 5 

Градски и приградски превоз путника обавља се аутобусима: 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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1. сталним линијама - свакодневно током целе године, 

2. сезонским линијама - периодично (за ученике, студенте и др), 

3. ванредним линијама - за време одржавања културних, уметничких, спортских и других 

манифестација. 

Линије у градском саобраћају означавају се бројем и називом према називима крајњих 

стајалишта. 

Линије у приградском саобраћају означавају се називом према називима крајњих стајалишта 

или називима насеља. 

Члан 6 

Линије у линијском превозу утврђују се у складу са развојем општине, саобраћајно - 

техничким условима и потребама становништва. 

Ванредне линије отвара превозник на основу указане потребе привременог карактера и 

одржава их док траје потреба, али не дуже од 5 дана, на основу решења Општинског већа општине 

Лучани, а по претходно прибављеном мишљењу организационе јединице Општинске управе 

надлежне за послове саобраћаја. 

 

Члан 7 

Траса линије одређује се називима улица и путева којима се крећу аутобуси, од почетног до 

крајњег стајалишта. 

Члан 8 

Скупштина општине Лучани посебном одлуком одређује стајалишта у градском и 

приградском превозу путника. 

Аутобуска стајалишта морају бити изграђена и обележена у складу са условима утврђеним 

законом и другим прописима. 

Члан 9 

 

Стајалиште мора бити видно обележено стајалишном ознаком. 

Стајалишна ознака садржи назив превозника, назив и ознаку стајалишта, ознаку „БУС“, број 

линије и време првог и последњег поласка.  

Стајалишна ознака може да садржи и друге податке од интереса за боље информисање 

путника о превозу. 

Члан 10 

О постављању и одржавању стајалишних ознака, информационих паноа стара се јавно или 

друго предузеће коме општина повери обављање комуналне делатности организације, контроле и 

реализације система превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине 

Лучани. 

Одржавање и обележавање саобраћајних површина и површина за стајалишта на коловозу 

врши предузеће коме је Скупштина општине поверила одржавање улица и путева, односно 

одржавање јавних површина. 

Општина се стара о постављању и одржавању надстрешница аутобуских стајалишта. 

 

Члан 11 

Градски и приградски превоз путника обавља се по регистрованом и овереном реду вожње. 

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања превоза и садржи: 

- назив превозника; 

- број и назив линије према називима крајњих стајалишта; 

- датум почетка рада линије; 

- дужину и трасу линије; 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као и њихова растојања; 

- време рада линије - први и последњи дневни полазак на линији за радни дан, суботу, 

недељу и дане празника (режим рада); 
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- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу и дане празника и укупан број 

возила која опслужују линију; 

- просечни интервал између полазака аутобуса на линији за карактеристични период у току 

дана за радни дан, суботу, недељу и дане празника; 

- рок важења реда вожње. 

Члан 12 

Регистрацију и оверу реда вожње за градски и приградски превоз на територији општине 

Лучани врши Општинска управа општине Лучани - организациона јединица за послове саобраћаја. 

У регистар реда вожње уноси се: редни број, назив превозника, назив и врста линије, датум 

уписа реда вожње у регистар, број акта, рок важења реда вожње и напомена. 

Овера реда вожње врши се стављањем штамбиља који садржи: назив превозника, назив 

линије, редни број под којим је уписан у регистар, датум овере и потпис овлашћеног лица. 

Овера реда вожње врши се са роком важења од годину дана. 

 

Члан 13 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у градском и приградском превозу подноси се 

најкасније до 30.априла текуће године. 

Уз захтев за регистрацију и оверу реда вожње, подноси се: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре о вршењу делатности јавног линијског 

превоза путника; 

- акт надлежног Министарства о испуњености услова за обављање јавног превоза; 

- списак возила ангажованих у превозу путника са овереним фотокопијама саобраћајних 

дозвола; 

- оснивачки акт, уколико градски и приградски превоз обавља предузеће основано за ову 

делатност, односно уговор о поверавању ових послова, уколико делатност обавља предузеће коме  

је ова делатност поверена у складу са Законом; 

 

- ред вожње у 3 (три) примерка. 

Члан 14 

Општинска управа општине Лучани - одељење за послове саобраћаја је дужно да донесе 

решење о регистрацији и да ред вожње овери у року од 30 дана од дана подношења или да оверу 

одбије. 

У случају објективних потреба, а на захтев предузећа, установа, месних заједница и група 

грађана превозник може у току године регистровати, мењати и усклађивати ред вожње на 

постојећим линијама у складу са заштитним временом између регистрованих полазака, уз 

сагласност Општинског већа општине Лучани. 

Општина може расписати јавни конкурс за доделу нових линија или нових полазака на 

регистрованим линијама, уколико регистровани превозник на датој линији не испуњава уговором 

предвиђене обавезе или не може да изађе у сусрет оправданом захтеву за повећање броја полазака 

на регистрованој линији у складу са заштитним временом. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 15 

Превозник може отпочети обављање градског и приградског превоза путника ако поседује:  

- одлуку о оснивању односно уговор о поверавању послова градског и приградског превоза 

путника,  

- решење о регистрацији за обављање ове делатности, 

- регистровани и оверени ред вожње по коме је дужан да обавља превоз,  

- доказ о исправности возила, 

 - ако испуњава услове утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају за обављање ове 

делатности. 
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Пре примене реда вожње, превозник је дужан да о истом обавести кориснике превоза преко 

средстава јавног информисања или на други одговарајући начин. 

Ако превозник не обезбеди градски и приградски превоз по утврђеном реду вожње, дужан 

је да обештети кориснике услуга превоза који су унапред купили карту за превоз, тако што ће им 

вратити вредност купљене карте, односно умањити цену претплатне карте за наредни месец. 

 

Члан 16 

Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње. 

Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра реда вожње ако 

превозник: 

- не отпочне да обавља превоз по регистрованом реду вожње у року од 3 дана од дана 

почетка важења реда вожње, 

- престане да обавља превоз по регистрованом реду вожње дуже од 5 дана узастопно, 

- привремено обуставља превоз по регистрованом реду вожње у укупном трајању дужем од 

10 дана у току важења реда вожње. 

Брисање реда вожње, односно поласка из реда вожње у случајевима из става 2. овог члана 

врши Општинска управа - одељење надлежно за послове саобраћаја. 

 

Члан 17 

Превозник може на одређеним релацијама и у одређено време да повећа или смањи број 

полазака, ако за то постоји оправдана потреба (школска година, верски празници, одржавање 

културних, уметничких, спортских и других манифестација), уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 18 

Превозник може из оправданих разлога на одређеној линији да привремено обустави 

саобраћај, скрати линију, продужи или делимично измени трасу. 

 

 

Под оправданим разлозима у смислу става 1 овог члана сматрају се елементарне непогоде 

(пожар, поплаве, снежни наноси, поледица и др.), знатна оштећења улица, путева и путних 

објеката, чиме је онемогућено безбедно одвијање превоза на линији. 

Превозник је дужан да о разлозима поремећаја саобраћаја на одређеној линији одмах 

обавести орган надлежан за послове саобраћаја, а преко средстава јавног информисања и 

кориснике превоза. 

Орган надлежна за послове саобраћаја је дужан да одмах по пријему обавештења из става 3 

овог члана да превознику сагласност за измену линије, док трају оправдани разлози. 

 

Члан 19 

Превозник може да престане са обављањем превоза у случајевима и под условима 

прописаним законом и уговором о обављању превоза. 

Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је одјавио ред 

вожње органу надлежном за регистрацију и оверу реда вожње најкасније 60 дана пре престанка 

обављања линијског превоза и да је у истом року преко средстава јавног информисања или на 

други одговарајући начин најавио престанак обављања линијског превоза. 

 

Члан 20 

У возилу којим се обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају мора се 

налазити: 

1. путни налог попуњен на прописан начин, оверен и потписан од стране овлашћеног лица и 

лица одговорног за контролу техничке исправности возила, 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  17/2019   28 

2. важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда вожње оверена печатом 

и потписом овлашћеног лица превозника, 

 

3. одлука о висини цена превоза и сагласност надлежног органа на ту одлуку, 

4. опште услове превоза и акт Министарства о испуњености услова за обављање јавног 

линијског превоза, 

5. назив линије са назначењем најмање једног успутног аутобуског стајалишта, који ближе 

одређује правац линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са стране поред 

улазних врата. 

Члан 21 

Цена услуга превоза образује се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга 

прописаних Законом о комуналним делатностима, уз сагласност Општинског већа. 

 

Члан 22 

Предузеће или предузетник коме Општина повери обављање комуналне делатности 

организације, контроле и реализације система превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији општине Лучани је дужно да обезбеди штампање и дистрибуцију карата, 

послове информисања путника, контролу возних исправа у аутобусу, контролу спровођења реда 

вожње и обављање диспечерских послова. 

Члан 23 

Превозник у градском и приградском превозу дужан је да прими сваког путника и ствари у 

границама расположивих места за путнике, односно корисне носивости возила. 

Превозник је дужан да обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом путника којем 

пртљаг припада. 

Превозник је дужан издати возну карту и потврду за превоз путничког пртљага. 

Возач је дужан да возило зауставља на свим стајалиштима која су унета у ред вожње. 

 

V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24 

 

Уговором о поверавању обављања ове комуналне делатности, који се по спроведеном 

поступку закључује са превозником, уговориће се и минимум процеса рада у градском и 

приградском превозу путника у случају штрајка запослених код превозника. 

 

Члан 25 

У случају штрајка, поремећаја или прекида у обављању ове комуналне делатности, услед 

више силе или других разлога који се нису могли спречити, односно предвидети, надлежни орган 

превозника и органи општине дужни су да предузимају неопходне оперативне и друге мере и то: 

- одреди ред првенства и начин обављања линијског превоза у складу са потребама; 

- предузме мере за отклањање насталих последица и друге мере за пружање услуга; 

- ангажује другог превозника за обављање линијског превоза непосредном погодбом, до 

отклањања поремећаја; 

- утврди разлоге и евентуалну одговорност за прекид односно поремећај настао из других 

разлога у пружању услуге, као и одговорност за накнаду учињене штете. 

У случају прекида линијског превоза услед штрајка, превозник је обавезан да обезбеди 

минимално 75% од планираног обима рада у обављању линијског превоза у складу са закљученим 

уговором. 

VI НАДЗОР 

Члан 26 

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и над обављањем ове комуналне 

делатности врши комунални инспектор општине Лучани. 
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Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

- прегледа возила којима се обавља превоз путника у градском и приградском саобраћају и 

контролише потребну документацију за возила (путне налоге за возила, уговоре о закупу возила, и 

друго), 

- контролише важеће и оверене редове вожње и другу документацију у вези са обављањем 

делатности превоза путника, 

- утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање 

превоза, 

- контролише превозна документа у обављању линијског превоза путника, 

- прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију превозника. 

 

Члан 27 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор дужан је и овлашћен да: 

1. подноси захтев за брисање реда вожње када утврди да превозник не обавља линијски 

превоз путника у складу са овереним редом вожње; 

2. нареди отклањање недостатака у погледу: 

2.1. испуњености прописаних услова и начина за обављање јавног превоза путника у 

градском и приградском превозу на територији општине Лучани; 

2.2. придржавања реда вожње; 

3. забрани превоз и употребу саобраћајних средстава ако се превоз обавља, односно 

средства употребљавају противно прописима; 

4. искључи возило којим се врши јавни превоз путника у градском и приградском 

саобраћају на територији општине Лучани, противно одредбама закона и ове Одлуке, одреди место 

паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају 

поновног искључивања возила истог превозника, предузећа, другог правног лица, предузетника 

или грађанина у трајању од 5 дана; 

5. предузима друге мере утврђене законом. 

 

Члан 28 

Превозник, односно физичко или правно лице, коме је у вршењу јавног превоза путника 

искључено возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, обезбеди возило. 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај превозник 

ако: 

1. обавља превоз, а не испуњава услове из члана 3. ове Одлуке; 

2. обавља превоз, а не испуњава услове прописане чланом 4. ове Одлуке; 

3. обавља превоз, супротно условима предвиђеним чланом 6. ове Одлуке; 

4. користи аутобуска стајалишта која Општина није одредила за линијски превоз путника 

(члан 8. став 1. ове Одлуке); 

5. отпочне и обавља превоз путника без уговора о обављању превоза или отпочне обављање 

превоза путника без доказа о исправности возила и без регистрованог и овереног реда вожње (члан 

15. став 1. ове Одлуке); 

6. ако се не придржава регистрованог и овереног реда вожње (члан 16. став 1. ове Одлуке); 

7. у току важења реда вожње поступи супротно одредби члана 17. ове Одлуке; 

8. обустави обављање линијског превоза, скрати линију, продужи или делимично измени 

трасу супротно одредбама члана 18. ове Одлуке; 

 

9. обустави обављање превоза супротно одредби члана 19. ове Одлуке; 
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10. утврди и примењује цене превоза супротно и без сагласности надлежног 

органа општине (члан 21. ове Одлуке). 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном у фиксном 

износу од 10.000 динара. 

 

Члан 30 

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај превозник 

ако: 

1. у возилу којим обавља превоз путника нема важећи ред вожње (члан 20. тачка 2. ове 

Одлуке), 

2. у возилу којим обавља превоз путника нема путни налог попуњен, оверен и потписан на 

прописан начин (члан 20. тачка 1. ове Одлуке), 

3. у возилу којим обавља превоз нема важеће цене са решењем о сагласности (члан 20. став 

3. ове Одлуке), 

4. у возилу којим обавља превоз нема истакнут назив линије на прописан начин (члан 5. 

Одлуке), 

5. не обавести кориснике о почетку примене реда вожње (члан 15. став 2. и став 3. ове 

Одлуке), 

6. у линијском превозу не прими путнике и ствари у границама расположивих места за 

путнике, противно одредбама члана 23. ове Одлуке, 

7. уколико возач не зауставља возило на стајалиштима која су унета у ред вожње. 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном у фиксном 

износу од 7.500,00 динара. 

Члан 31 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај превозник 

и друго правно лице ако онемогући или омета комуналног инспектора у вршењу службене 

дужности, или не достави тражене податке у одређеном року, или достави нетачне податке и ако не 

изврши или у одређеном року не изврши решење комуналног инспектора. 

За радње из претходног става казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 

казном у фиксном износу од 5.000,00 динара. 

 

Члан 32 

Новчаном казном на лицу места у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако поступа у супротности са одредбама члана 23. став 4. ове Одлуке. 

 

 

Члан 33 

Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 

лице које обављајавни превоз путника на територији Општине, а није регистровано за обављање те 

врсте превоза (члан 4. ове Одлуке). 

 

Члан 34 

Комунални инспектор, у оквиру својих надлежности издаје у писаној форми прекршајни 

налог у складу са законом којим је прописана садржина прекршајног налога, за прекршаје за које 

су прописане новчане казне у фиксном износу. 

Комунални инспектор издаће прекршајни налог уколико је прекршај откривен на један од 

следећих начина: 

1. непосредним опажањем приликом контроле, надзора или прегледа, као и увидом у 

службеној евиденцији надлежног органа; 

2. увидом у податке који су добијени уз помоћ уређаја за надзор или мерење; 

3. приликом инспекцијског или другог надзора прегледом документације, просторија и робе 

или на други законом прописани начин. 
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                                          Члан 35 

Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије.  

Оригинал се уручује лицу против кога се издаје прекршајни налог, а копију задржава орган 

који је прекршајни налог издао. 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у 

моменту откривања прекршаја. 

Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у 

налогу потврђује његов пријем. 

Ако је лице за кога се сматра је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или 

природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или 

доставне службе, у складу са одредбама закона о прекршајима. 

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, 

комунални инспектор ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог 

забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни 

налог уручен. 

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 

прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о 

издатом судском налогу, сматраће се да је прихватио одговорност пропуштањем, а прекршајни 

налог ће постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забележбом да новчана казна није 

плаћена, комунални инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења 

у складу са законом. 

Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 

након истека рока од осам дана од дана пријема прекршајног налог ако пре поступка извршења 

добровољно плати целокупни износ изречене новчане казне. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36 

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

општине Лучани“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке представљају члан 2. став 1, 2. и 3. тачка 5, члан 4. 

члан 9. и члан 13. Закона о комуналним делатностима, који између осталог одређују да комуналну 

делатност представља и градски и приградски превоз путника, у ком смислу је јединица локалне 

самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и 

континуитета предметних комуналних услуга које су од значаја за остварење животних потреба 

физичких и правних лица; да обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, 

одржавање и функционисање комуналних објеката и да у вези са тим уреди начин вршења 

комуналних услуга. 

Фактички разлог за доношење ове Одлуке налази се у чињеници да за територију општине 

Лучани није била донета одлука о обављању димничарских услуга, као вида комуналне делатности, 

да за ову делатност није основано јавно предузеће, нити је иста поверена другом предузећу на 

основу уговора о набавци ових услуга, али је примедбом Републичког комуналног инспектора из 

2018. године као мера наложено да се оваква одлука донесе, без обзира на чињеницу што се 

тренутно делатност на нивоу општине не врши.  

Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 24. 06. 2019. године је утврдило 

предлог Одлуке и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе Одлуку у истоветном тексту.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-6/2019-1 

 

         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 12.07.  2019.  године  донела је 

 

 

 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на други ребаланс финансијског плана Дома здравља Лучани за 

2019. годину. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Управни одбор Дома здравља Лучани својом одлуком број 4-3 од 27. 05. 2019. године 

усвојио је други ребалан финансијског плана ове установе за 2019. годину.  

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 24. 06. 2019. године је утврдило 

предлог решења о давању сагласности на други ребаланс финансијског плана Дома здравља 

Лучани за 2019. годиину и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе решење у истоветном 

тексту. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-7/2019-I 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    

                  Весна Стамболић, с.р. 

 

На основу члана 4. Одлуке о давању на коришћење површина јавне намене ради 

постављања објеката привременог карактера („Сл. гласник општине Лучани“ број 12/19 ) и члана 

25. Одлуке о Драгачевскoм сабору трубача у Гучи („Сл. гласник општине Лучани“ број 10/19), 

Скупштина општине Лучани на седници одржаној дана 12.07.2019. године доноси 

   

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА И ЗАКУПА ЈАВНИХ ПОВРШИНАУ 

ДАНЕ САБОРА 

 

Члан 1. 

У Програму коришћења и закупа јавних површина у Дане Сабора („Сл. гасник општине 

Лучани“ број 16/19) у Глави I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ, после става 3- „Прва зона 

обухвата“, додаје се став 4. који гласи: 

 

Забрањује се продаја алкохолних пића у првој зони на продајним местима која су предмет 

јавног надметања.  

Члан 2. 

 У глави VII-2 ПРЕДЛОГ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА- 

ШАТРЕ- бришу се тачке 3, 4, 5 и 6. 

Досадашње тачке 7, 8, 9 и 10 постају тачке 3, 4 ,5 и 6. 

У истој глави додаје се тачка 7. која гласи: 

7. Шатра „ПОРЕСКА УПРАВА“ површине 200 м2 на кат. парцели 147/3 у ул. Чеде 

Васовића. 

Члан 3. 

Глава VII-6 ПРЕДЛОГ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНОГ ПАРКА мења се и 

гласи: 
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1. Забавни парк површине 4000 м2 на кат. парцелама бр. 1943/2, 1944/2, 1944/7, 1946, 

1947/1, 1947/2 и 1948/3- помоћно фудбалско игралиште, уколико се до момента  

оглашавања јавног надметања реше имовинско-правни односи са корисником 

катастарске парцеле.   

2. Забавни парк на делу кат. парцеле бр. 226/1- јавна својина општине Лучани, поред 

стамбених зграда у Кривој бари 

 

Члан 4. 

 После Главе VII-6 додаје се Глава VII-7 која гласи: 

 

VII-7 ПРЕДЛОГ ЛОКАЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  САБОРСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 

 

1. ГЛАВНА ПОЗОРНИЦА СА ЛЕД ЕКРАНОМ И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ - Порта 

Црквене општине Гуча, површине 1000м2 на кат. парцели 147/1, у ул. Републике 

 

2. ПОМОЋНА ПОЗОРНИЦА СА ЛЕД ЕКРАНОМ- јавна површина испред чесме преко 

пута споменика Трубача, у ул. Републике. 

 

3. ПОМОЋНА ПОЗОРНИЦА СА ЛЕД ЕКРАНОМ- јавна површина на главном улазу у 

Пореску управу- Експозитура Гуча, у ул. Проте Гучанина. 

Због постављања Главне позорнице на локацији из тачке 1. ове Главе, продајна места у 

улици Чеде Васовића од редног броја 12 до редног броја 26 неће бити предмет јавног 

надметања.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној дана 07. 06. 2019. године донела је 

Програм коришћења и закупа јавних површина у дане Сабора. 

 Како је након доношења овог Програма постало извесно да се не могу решити имовинско-

правни односи на непокретности која представља главни фудбалски терен  у Гучи, на којем су се 

током низа година одвијале програмске манифестације Сабора, то се настала ситуација морала 

решити проналажењем друге локације за ове потребе, тачније прибављањем у јавну својину 

општине Лучани дела катастарске парцеле број 147/1 КО Гуча, корисника Црквене општине Гуча.  

 Из тог разлога промењена је и намена ове локације у односу на постојећи Програм, тако да 

је иста уместо досадашње намене за обављање угоститељске делатности- шатре, сада одређена као 

намена за одржавање програмских манифестација, а такође, ради несметаног одржавања овог 

програма, предвиђене су и две помоћне позорнице на јавним површинама које су у јавној својини 

општине Лучани. 

 Како је дошло до промене локације за одржавање програмских садржаја, донет је закључак 

да би, пре свега из разлога безбедности, било потребно забранити продају алкохолних пића на 

продајним местима у првој зони и донети одлуку да  продајна места у ул. Чеде Васовића од редног 

броја 12-26 не буду предмет јавног надметања. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог измена и допуна Програма и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе измене и 

допуне Програма у истоветном тексту. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-8/2019-1 

 

         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 113. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 

25/19) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 16/18), 

 

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Даница Стефановић, специјалиста психијатрије из Чачка, за директора 

Дома здравља Лучани на период од четири године. 

 

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

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења су одредбе члана 113. Закона о здравственој 

заштити  („Сл. гласник РС“ бр. 25/19) којим је предвиђено да директора, заменика директора, 

председника и чланове управног одбора и председника и чланове надзорног одбора здравствене 

установе, именује и разрешава оснивач. 

 Скупштина општине Лучани својим решењем број 06-16-14-4/2019-I од 26. 02. 2019. године 

именовала је др Даницу Стефановић, специјалисту психијатрије из Чачка за вршиоца дужности 

директора Дома здравља Лучани на период од шест месеци.  

 Управни одбор Дома здравља Лучани је расписао конкурс за именовање директора ове 

установе и након завршетка истог дана 05. 07. 2019. године доставио Општинском већу општине 

Лучани Ранг листу кандидата за директора и Записник о изборном поступку за именовање 

директора. 

 Увидом у достављену документацију, установљено је да су се на расписани конкурс за 

именовање директора Дома здравља Лучани пријавила два кандидата: др Ана Шибинац, 

специјалиста ургентне медицине из Лучана и др Даница Стефановић, специјалиста психијатрије из 

Чачка. 

 Прегледом свих приспелих доказа, Управни одбор Дома здравља Лучани је констатовао да 

кандидат др Ана Шибинац, специјалиста ургентне медицине из Лучана није била на руководећим 

местима на којима је радила, односно да је кандидат др Даница Стефановић, специјалиста 

психијатрије из Чачака поднела сву потребну документацију. 

 Након обављеног разговора са кандидатом, Управни одбор Дома здравља Лучани је 

једногласно констатовао да др Даница Стефановић, специјалиста психијатрије из Чачка у 

потпуности задовољава све услове за избор директора Дома здравља Лучани. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог решења о именовању Директора дома здравља Лучани и предлаже Скупштини општине 

Лучани да донесе решење у истоветном тексту. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-9/2019-1 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  

           Весна Стамболић, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 52. став 1. тачка 11. Статута општине 

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

 

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је 
 

Р  Е   Ш  Е  Њ  Е 
 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора   

Основне школе  „Вук Караџић“ Каона 
 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић 

Каона из реда запослених:  

- Гордана Каровић из Чачка, 

- Гордана Капларевић из Милатовића, 

- Слободан Момчиловић из Каоне. 
 

 

2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Каона из реда 

запослених: 

- Наташа Главоњић из Криваче, 

- Гордана Капларевић из Милатовића, 

- Гордана Спасојевић из Лучана.  
 

3. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ 

Каона из реда представника Савета родитеља  

- Бранко Корићанац из Каоне, 

- Мица Вукићевић, из Милатовића, 

 

- Тања Рајовић из Каоне. 
 

4. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Каона из реда 

представника Савета родитеља: 

- Ивана Величић из Каоне, 

- Бојана Капларевић из Милатовића, 

- Марина Ружичић из Милатовића. 
 

5. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ 

Каона из реда представника локалне самоуправе: 

- Бранимир Радовић, 

- Урош Кнежевић, 

- Томо Лазовић. 
 

6. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Каона из реда 

представника локалне самоуправе: 

- Родољуб Станишић из Каоне, 

- Верољуб Пајовић из Каоне, 

- Драшко Пајовић из Каоне. 
 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
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 Правни основ за доношење овог решења су одредбе члана 115. Закона о основама ситема 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) којим је предвиђено да је орган 

управљања у школи Школски одбор, односно одредбе члана 116. којим је предвиђено да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Основна школа „Вук Караџић“ Каона доставила је Скупштини општине Лучани предлог за 

разрешење чланова Школског одбора ове школе и истовремено предлоге за именовање нових 

чланова Школског одбора. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог решења и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе решење у истоветном тексту. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-10-1/2019-1 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  

                      Весна Стамболић, с.р. 

 

 

 

           На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 52. став 1. тачка 11. Статута општине 

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

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора   

Основне школе  „Марко Пајић“ Вича 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ 

Вича из реда запослених:  

- Жељко Рњаковић из Гуче, 

- Снежана Јоровић из Горачића, 

- Радоман Бабић из Милатовића. 
 

2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ Вича из реда 

запослених: 

- Биљана Ђурић из Гуче, 

- Снежана Јоровић из Горачића, 

- Горан Нешовић из Виче.  
 

 

3. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ 

Вича из реда представника Савета родитеља:  

- Перица Басарић из Доњег Дупца, 

- Бора Стефановић из Виче, 

- Драгана Радовановић из Виче. 
 

4. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ Вича из реда 

представника Савета родитеља: 

- Бранко Ковачевић из Виче, 
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- Бора Стефановић из Виче, 

- Дејан Басарић из Доњег Дупца. 
 

5. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ 

Вича из реда представника локалне самоуправе: 

- Милош Радоњић, 

- Горан Главоњић, 

- Дмитар Милетић. 
 

6. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Марко Пајић“ Вича из реда 

представника локалне самоуправе: 

- Сретен Милетић из Виче, 

- Зоран Стојковић из Виче, 

- Радомир Обрадовић из Виче. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог решења су одредбе члана 115. Закона о основама ситема 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) којим је предвиђено да је орган 

управљања у школи Школски одбор, односно одредбе члана 116. којим је предвиђено да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Основна школа „Марко Пајић“ Вича доставила је Скупштини општине Лучани предлог за 

разрешење чланова Школског одбора ове школе и истовремено предлоге за именовање нових 

чланова Школског одбора. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог решења и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе решење у истоветном тексту. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-10-2/2019-1 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                  

                   Весна Стамболић, с.р. 

 

             

           На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и члана 52. став 1. тачка 11. Статута општине 

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

 Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07. 2019. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора   

Основне школе  „Академик Миленко Шушић“ Гуча 

 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Академик 

Миленко Шушић“ Гуча из реда запослених:  

- Гордана Поповић, 

- Драгица Протић, 

- Јелена Златић. 
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2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Академик Миленко 

Шушић“ Гуча из реда запослених: 

- Наталија Станић, 

- Милан Плазинић, 

- Марица Станишић.  

 

3. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Академик 

Миленко Шушић“ Гуча из реда представника Савета родитеља:  

- Слађана Гавриловић, 

- Драгана Васић, 

- Младен Бешевић. 

 

4. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Академик Миленко 

Шушић“ Гуча из реда представника Савета родитеља: 

 

- Весна Мићић, 

- Данијела Радовановић, 

- Маријана Дукић. 

 

5. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Академик 

Миленко Шушић“ Гуча из реда представника локалне самоуправе: 

- Милка Нешовановић, 

- Срећко Вратоњић, 

- Ненад Кузмановић. 

 

6. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Академик Миленко 

Шушић“ Гуча из реда представника локалне самоуправе: 

- Дејан Марковић из села Гуча, 

- Томислав Протић, Милоша Обилића 5 

- Снежана Милетић, Радничка 23 

 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења су одредбе члана 115. Закона о основама ситема 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) којим је предвиђено да је орган 

управљања у школи Школски одбор, односно одредбе члана 116. којим је предвиђено да чланове 

органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Основна школа „Академик Миленко Шушић“ Гуча доставила је Скупштини општине 

Лучани предлог за разрешење чланова Школског одбора ове школе и истовремено предлоге за 

именовање нових чланова Школског одбора. 

 Општинско веће општине Лучани на седници одржаној 05. 07. 2019. године је утврдило 

предлог решења и предлаже Скупштини општине Лучани да донесе решење у истоветном тексту. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-10-3/2019-1 

 

         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 12.07.2019. године  донела је 
 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.   ПРИХВАТА СЕ ИЗЈАШЊЕЊЕ  Културног центра општине Лучани, Гуча на захтев 

генералног државног ревозора број 400-2297/2/2018-04 од 1. 4. 2019. године, о предузетим мерама 

у циљу отклањања утврђених неправилности у пословању Културног центра општине Лучани 

 

2.  ЗАДУЖУЈУ СЕ сви органи и буџетски корисници општине Лучани да у складу са 

законом и могућностима исправе неправилности и усклади своје пословање са прописима. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Дописом бр. 400-2297/2018-04 од дана 1. 4. 2019. године, Генерални државни ревизор 

доставио је Културном центру општине Лучани Гуча Захтев за предузимање мера упућен 

Скупштини општине Лучани због кршења обавеза доброг пословања од стране субјекта ревизије 

Центар за културу и спорт општине Лучани, Гуча откривених у току спровођења ревизије, бр. 400-

2297/2018-04 од дана 1. 4. 2019. године. 

Иако Културном центру општине Лучани, Гуча (установа),  који је правни следбеник 

Центра за културу и спорт општине Лучани, Гуча није наложено никакво конкретно поступање 

наведеним поводом, установа се изјашњава по свакој тачки из предметног захтева, при чему, 

најпре, истиче да је од почетка контроле ДРИ отклањала утврђене недостаке у пословању, у ком 

смислу је поступала и након достављања одзивног извештаја ДРИ, пре свега у складу са садржајем 

Послеревизионог извештаја о мерама исправљења Центра за културу и спорт општине Лучани 

Гуча, број 400-2297-1/2018-04  од 26. 12. 2018. године. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-11/2019-I 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    

            Весна Стамболић, с.р. 

 

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

101/16 – др. закон и 47/18), члана 13. Став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Сл. гласник РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 52. Статута општине Лучани 

(Сл. гласник општине Лучани“ бр.16/18) и Одлуке о буџету општине Лучани за 2019. годину (Сл. 

гласник општине Лучани за 2019. годину (Сл. гласник 3/19), 

             Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07.2019.године донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА  ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 У преамбули  Програма, речи  „ На основу члана 13. став 4. Закон о подстицајима у пољопривреди 

и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015, и 101/2016), члана 44. став  
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1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС ", бр. 129/2017 и 83/2014- др. закон), 

члана 52. Статута општине Лучани ("Сл. гласник општине Лучани", бр.16/18) и Одлуке о буџету  

општине Лучани за 2019.годину ("Сл. гласник општине Лучани", бр.4/19 ).  Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2019.годину 

биће усвојен од стране Скупштине општине Лучани уз претходну сагласност Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде - члан 52. тачка 22.  Статута општине Лучани, а о 

спровођењу и реализацији стараће се Председник општине Лучани- члан 72. Статута општине  

 

Лучани.” мењају се и гласе: „ На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Сл.гласнник 

РС“ бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 13. Став 5. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 

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

буџету општине Лучани за 2019. годину (Сл. гласник општине Лучани за 2019. годину (Сл. гласник 

3/19), Закључак Општинског већа општине Лучани бр:06-96-1/2019-III од 09.07.2019.годинe 

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 12.07.2019.године донела је “. 

 

           Члан 2. 

У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 22, у Табели 3. Мере 

руралног развоја под редним бројем 1. мера Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава под шифром 101 планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у РСД)  

„19.000.000,00 динара“, мења се и гласи „18.000.000,00 динара“, и  укупан износ од „ 23.000.000,00 

динара“, мења се и гласи „22.000.000,00 динара“.  

 

Члан 3. 

У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 23 у Табели 4. 

Посебни подстицаји под редним бројем 1. Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди 

и руралном развоју шифра мере 402 планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза (у 

РСД)  “ 1.000.000,00 динара“ мења се и гласи „300.000,00 динара“. 

 

Члан 4. 

 У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 24 у Табели бр. 6. 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) вредност 

у РСД „29.000.000,00 динара“ мења се и гласи „27.300.000,00 динара“ 

 

Члан 5. 

 У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 24 у Табели бр.6 

Планирана средстава за подстицаје мерама руралног развоја вредност у РСД   „23.000.000,00 

динара „ мења се и гласи „ 22.000.000,00 „динара. 

 

Члан 6. 

У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава на страни 24 у Табели бр.6 

Планирана средства за посебне подстицаје вредност у РСД „1.000.000,00 динара“ мења се и гласи „ 

300.000,00 динара“. 

 

Члан 7. 

 У поглављу II Опис планираних мера 2.1. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку 

имовину пољопривредних газдинстава а у вези са 2.1.12. Административна процедура, речи : 

„Након доношења Одлуке о расподели средстава инвестиције у оквиру ове мере реализоваће се 

кроз Јавни позив или Конкурс за доделу средстава, који се објављује на локалним средствима 

јавног информисања (радио и ТВ) и местима предвиђеним за истицање огласа на својој територији  
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(огласним таблама) званичном сајту општине, службеном гласнику општине“ мењају се и гласе:“ 

Након доношења Решења о расподели средстава инвестиције у оквиру ове мере реализоваће се 

кроз Јавни позив или Конкурс за доделу средстава, који се објављује на локалним средствима 

јавног информисања (радио и ТВ) и местима предвиђеним за истицање огласа на својој територији 

(огласним таблама) званичном сајту општине“ 

 

Члан 8. 

У поглављу II Опис планираних мера 2.3. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење 

пољопривредног земљишта, а у вези са 2.3.12. Административна процедура, речи: „ Након 

доношења Одлуке о расподели средстава Програма мера за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја  на основу Одлуке о буџету  општине Лучани за 2019.годину ("Сл. 

гласник општине Лучани", бр.4/19 ), инвестиције у оквиру ове мере реализоваће се на основу 

спроведеног поступка Јавне набавке (лабораторијска анализа пољопривредног земљишта уз 

препоруку стручног лица) са прецизираним условима, неопходном документацијом и роковима за 

подношење понуде“, мењају се и гласе: „  Након доношења Решења о расподели средстава 

Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  на основу 

Одлуке о буџету  општине Лучани за 2019.годину ("Сл. гласник општине Лучани", бр.3/19 ), 

инвестиције у оквиру ове мере реализоваће се на основу спроведеног поступка Јавне набавке 

(лабораторијска анализа пољопривредног земљишта уз препоруку стручног лица) са прецизираним 

условима, неопходном документацијом и роковима за подношење понуде. 

 

Члан 9. 

У поглављу II Опис планираних мера 2.6. Назив и шифра мере:  602 Подршка одрживој сточарској 

производњи кроз помоћ пољопривредним произвођачима у циљу повећања производних резултата 

и смањења трошкова производњеа у вези са 2.6.12 Административна процедура, речи:“ Након 

доношења Одлуке о расподели средстава Програма мера за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја  на основу Одлуке о буџету  општине Лучани за 2019.годину ("Сл. 

гласник општине Лучани", бр.4/19 )“, мењају  се и гласе“ Након доношења Решења о расподели 

средстава Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  на 

основу Одлуке о буџету  општине Лучани за 2019.годину ("Сл. гласник општине Лучани", 

бр.3/19)“.   

                                           Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Лучани“.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 12.07.2019. године, број 06-94-12/2019-I 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    

                 Весна Стамболић, с.р. 
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