
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 20.                                    27.  новембар  2018.  године                                                             Година 35.    

1. 

 

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 75. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18), 

Општинско веће општине Лучани на 

седници  одржаној 21.11.2018.  године  донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

  

1. Оснива се Канцеларија за младе у 

општини Лучани. 

 2. Седиште Канцеларије за младе је у 

згради општине Лучани, улица Југословенске 

армије број 5. 

 3. За координатора Канцеларије за младе у 

општини Лучани именује се Ацо Луковић, дипл. 

економиста, радник Општинске управе општине 

Лучани. 

 4. Задатак Канцеларије за младе у 

општини Лучани је: 

 - спровођење националне политике и 

националне стратегије за младе, као и акционих 

планова и програма, 

 - подстицање младих да се организују, 

удружују и учествују у друштвеним токовима, 

 - заштита интереса младих и помоћ 

младима да остваре своје интересе, 

 - давање савета младима и подучавање 

младих везано за запошљавање и волонтерски 

рад, 

 - сарадња са омладинским организацијама 

и удружењима при организовању међунарнодних 

омладинских манифестација и скупова у 

Републици Србији, 

 - помоћ омладинским организацијама и 

удружењима у њиховом раду и промовисање 

омладинских организација и удружења, 

 - омогућавање омладинским 

организацијама и удружењима из Републике 

Србије да учествују у скуповима и 

манифестацијама за младе у иностранству, 

 - подстицање и остваривање међународне 

сарадње која се односи на омладину и праћење и 

процена улоге младих у општини и Републици 

Србији  

 5. Доношењем овог решења престаје да 

важи решење о формирању канцеларија за младе, 

број 199/09-01 од 15.12.2009. године. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 21.11.2018. године,  

број 06-76-6/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

2. 
 

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 75. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ 

бр. 16/18), 

Општинско веће општине Лучани на 

седници  одржаној 21.11.2018.  године  донело је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о постављењу телекомуникационе опреме - 

металног стуба (WiFi дрво) 
 

1. ОДОБРАВА СЕ Предузећу за 

телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д 

Београд, ул. Таковска бр 2. привремено 

постављање телекомуникационе опреме - 

металног стуба (WiFi дрво) за пружање услуга 

бежичног интернета на локацијама: 

- у Лучанима, ул. Југословенске армије бр. 

5, кп. бр. 2127/1 КО Лучани, 

- у Гучи, Трг слободе бб, кп. бр. 148 КО 

Гуча,  

у свему према Техничком решењу - графичком 

прилогу, који је саставни део овог решења. 

 2. Радове на постављању, монтажи, 

инсталацији и одржавању извршиће „ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА“ а. д Београд. 

 Извођење наведених радова, повезивање 

уређаја на телекомуникациону и 

електроенергетску мрежу извршиће се у складу са 

приложеним техничким решењем од 10. 10. 2018. 

године. 

 Прикључење металног стуба (WiFi дрво) 

на електроенергетску мрежу извршиће се преко 

сопственог бројила „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д 

Београд. 

 3. Трошкове израде, постављања, 

одржавања и ризика за случај оштећења и 

уништења металног стуба, падају на терет 

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д Београд. 

 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д Београд може 

поставити налепницу димензија 15 х 15 цм. на 

једној позицији у близини металног стуба (WiFi 

дрво). 



      Страна                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                Број  20/2018   2 

 

 4. Обавезује се „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а. д 

Београд да јавну површину одржава у уредном и 

чистом стању, а по престанку заузећа јавну 

површину доведе у технички исправно стање. 

 5. Локална комунална такса за заузеће 

јавне површине није наплаћена. 

6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 21.11.2018. године,  

број 06-76-7/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

 

 

3. 

 

На основу члана 6. ставови 5. до 8. и члана 

7а. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник 

РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 

101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС и 47/13) и члана 

85. тачка 9. Статута општине Лучани („Сл. 

гласник општине Лучани“ бр. 16/18) 

Начелник Општинске управе општине 

Лучани, дана  21.11.2018 , доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2019. годину на територији  

општине Лучани 

 

Члан 1. 

            Овим решењем утврђују се просечне цене 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на 

територији општине Лучани. 

 

Члан 2. 

На територији општине Лучани одређенe 

су три зоне за утврђивање пореза на имовину, у 

зависности од комуналне опремљености и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној 

повезаности са централним деловима општине 

Лучани, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу, и то: зона 1, зона 2 и зона 3, 

с тим да је зона 1, утврђена за најопремљенију 

зону. 

Просечне цене квадратног метра 

непокретности за утврђивање пореза на имовину 

за 2019. годину на територији општине Лучани,  

износe:  

 

 

 
 

Групе 

непокретности 

Зона 1. Зона 2. Зона 3. 

1. 
Грађевинско 

земљиште 
1.444,11 94,47 94,47 

2. 
Пољопривредно 

земљиште 
709,54 44,48 44,48 

3. 
Шумско 

земљиште 
---- 29,10 29,10 

4. Станови 46.887,91 ----- ----- 

5. 
Куће за 

становање 

27.981,50 16.544,98 16.544,98 

6 

Пословне зграде 

и други 

(надземни и 

подземни) 

грађевински 

објекти који 

служе за 

обављање 

делатности 

------- -------- -------- 

7. 
Гараже и 

гаражна места 

------- -------- -------- 

 

Члан 3. 

            Просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности у најопремљенијој 

зони на територији општине Лучани, коришћене 

као просечне цене за утврђивање пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге у 

текућој 2018. години, износе: 

 

Групе непокретности Износ 

1. Грађевинско земљиште 1.187,88 

2. Станови 45.775,70 

3. Куће за становање 45.000,00 

4. 

Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који служе за 

обављање делатности 

23.158,70 

5. Гараже и гаражна места 17.000,00 

6. Шумско земљиште 234,66 

 

Члан 4. 

Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“ и на интернет страни 

општине Лучани - www.lucani.rs. 

 

Члан 5. 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Лучани“,  а примењује се од 01. јануара 

2019. године.  
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Општинска управа општине Лучани 
 

У Лучанима, 21.11.2018. године,  

број 38-2/2018-IV 

 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

4. 
 

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и 

члана 24. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 22.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 Проглашава се Изборна листа брoј 7 

(седам) 

 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА 

 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за 

16.12.2018. године, коју је поднела Јединствена 

Србија - Драган Марковић Палма, број 013-

25/2018-I од 21.11.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Овлашћени предлагач Јединствена Србија 

- Драган Марковић Палма поднела је 

благовремену и потпуну изборну листу кандидата 

за избор одборника Скупштине општине Лучани 

на локалним изборима расписаним за 16. 

децембар 2018. године и сву прописану 

документацију. 

 Обзиром да су испуњени сви законом 

прописани услови за проглашење изборне листе 

решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној комисији општине Лучани у року од 24 

часа од часа доношења решења. 
 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 22.11.2018. године,  

У 09,50 часова, број 06-77-1/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 
 

 

5.    

 На основу члана 14. став 1. и члана 16.  

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 22.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  

ОДРЕЂИВАЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА 

У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 

 

 Јединствена Србија - Драган Марковић 

Палма подносилац Изборне листе кандидата за 

одборнике Скупштине општине Лучани на 

локалним изборима расписаним за  16. децембар 

2018. године, испуњава услове за одређивање 

представника у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 22. 11. 2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА за избор одборника 

Скупштине општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. децембар 2018. године, коју је 

поднела Јединствена Србија - Драган Марковић 

Палма. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења подносилац изборне листе 

може поднети приговор Изборној комисији 

општине Лучани у року од 24 часа од часа 

доношења решења. 
 

 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 22.11.2018. године,  

У 09,55 часова, број 06-77-2/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

 

6. 

 

На основу члана 15. став 1. тачка 1) и члана  

53. Закона о локалним изборима („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), решавајући по 

приговору на решење о проглашењу изборне 

листе, 

Изборна комисија општине Лучани, на 

седници одржаној 24.11.2018. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
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1.  УСВАЈА СЕ приговор кандидата за 

одборника Скупштине општине Лучани, па се 

ПОНИШТАВА  Решење Изборне комисије 

општине Лучани бр. 06-77-1/2018-I од 22. 11. 

2018. године, којим се проглашава изборна листа 

број 7. Јединствена Србија - Драган Марковић 

Палма. 

2.  НАЛАЖЕ СЕ овлашћеном лицу које је у 

име политичке странке Јединствена Србија, 

поднело изборну листу са називом предлагача: 

Јединствена Србија - Драган Марковић Палма, да 

у року од 48 часова од часа достављања овог 

решења, предузме радње којима ће отклонити 

недостатке који су сметња за проглашење изборне 

листе Јединствена Србија - Драган Марковић 

Палма, и то тако што ће Изборној комисији 

општине Лучани доставити изборну листу са 

прописаном документацијом на прописаним 

обрасцима за спровођење избора за одборнике 

Скупштине општине Лучани, заказаним за 16. 

децембар 2018. године, у којој ће, на за то 

предвиђенима местима, навести тачан назив 

регистроване политичке странке или коалиције 

регистрованих политичких странака или групе 

грађана, као предлагача кандидата за одборнике, и 

то на обрасцима: ОСОЛ-1/18, ОСОЛ-2/18, ОСОЛ-

3/18, ОСОЛ-4/18, ОСОЛ-5/18 и ОСОЛ-6/18, у 

складу са законом. 

Ако подносилац изборне листе, недостаке 

из става 1. ове тачке који су сметња за 

проглашење изборне листе не отклони у року од  

48 часова од часа достављања овог решења, 

комисија ће у наредних 24 часа донети решење 

којим се одбија проглашење изборне листе. 

3. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Кандидат за одборника Скупштине 

општине Лучани на изборима заказаним за 16. 

децембар 2018. године, Раде Драговић, на основу 

члана 51. и 52. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), користећи 

право на заштиту изборног права, дана 23. 11. 

2018. године, у 9:05 сати, поднео је Изборној 

комисији општине Лучани приговор против 

Решења Изборне комисије општине Лучани бр. 

06-77-1/2018-I од 22. 11. 2018. године, због 

неправилности у поступку кандидовања на 

изборима за одборнике, заказаним за 16. децембар 

2018. године, из разлога: 1) приговореним 

решењем проглашена је изборна листа 

предлагача: Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, чији назив није одређен у 

складу са законом, јер предлагач под тим називом 

није уписан у Регистар политичких странака који 

води МДУЛС, ради чега изборна листа и 

документација достављена уз изборну листу 

садрже битне недостатке ради којих приговорено 

решење не може да опстане у правном промету и 

производи законите последице, односно да 

предлагач са наведеним називом не може 

учествовати у изборном процесу за избор 

одборника; 2) назив изборне листе Јединствена 

Србија - Драган Марковић Палма, споран је, јер је 

предлагач изборне листе у њен назив неосновано, 

уз име и презиме носиоца изборне листе Драган 

Марковић, укључио надимак Палма, што је 

противно закону, па изборну листу и достављену 

документацију уз њу чини невалидном; 3) у вези 

наведеног, лице Драган Марковић Палма није 

могло да даје сагласност и да прихвата својство 

(функцију) носиоца изборне листе, већ је то могло 

само лице Драган Марковић, те да је из тог 

разлога, уз остале обрасце приложене уз изборну 

листу, невалидан и образац ОСОЛ-3/2018. 

           Изборна комисија општине Лучани нашла 

је да је приговор допуштен, благовремен и 

изјављен од стране овлашћеног лица. 

Приговор је основан делимично, у делу 

који се односи на назив предлагача изборне листе.  

 На основу увида у достављене обрасце 

ОСОЛ-2/2018 (овлашћење да се поднесе изборна 

листа кандидата за одборнике скупштине 

општине Лучани) и ОСОЛ-3/2018 (сагласност 

носиоца изборне листе кандидата за одборнике 

скупштине општине Лучани) снабдевене 

овереним потписом од стране законског 

заступника Драгана Марковића и печатом 

Јединствене Србије Јагодина, као и чињенице да 

уз изборну листу није достављен оверен 

коалициони споразум о образовању страначке 

коалиције нити о образовању групе грађана, 

комисија је поуздано утврдила да је назив 

предлагача изборне листе регистрована политичка 

странка Јединствена Србија чији је законски 

заступник Драган Марковић, односно да 

предлагач није Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма.  

 На основу одредаба члана 5. члана 18. став 

1. и члана 53. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), из разлога 

што проглашена изборна листа садржи недостатке 

који су у моменту доношења решења били сметња 

за њено проглашење, комисија је усвојила 

приговор у погледу назива подносиоца изборне 

листе и одлучила као у тачки 1. диспозитива овог 

решења. 

Понишатавањем решења о проглашењу 

изборне листе,   уклањају се све правне последице 

које је произвело и оно се онемогућава да даље 

производи правне последице у поступку 

кандидовања за одборнике. 
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Истовремено, комисија је, на основу члана 

25. став 2. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010 и 54/2011), у 

тачки два диспозитива овог решења, донела 

закључак којим овлашћеном лицу подносиоца 

изборне листе налаже да у законском року од 48 

часова од часа достављања овог решења отклони 

недостатке који су сметња за проглашење изборне 

листе и указала на радње које треба да обави ради 

отклањања тих недостатака. 

На основу члана 25. став 3. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/2010 и 54/2011), уколико подносилац изборне 

листе у року од  48 часова од часа достављања 

овог решења не отклони недостаке који су сметња 

за проглашење изборне листе, у наредних 24 часа 

комисија ће донети решење којим се одбија 

проглашење изборне листе. 

У осталом делу, у погледу назива изборне 

листе и навода који се тичу имена лица које је 

дало сагласност да буде носилац изборне листе, 

приговор није основан.  

Тачно је да члан 22. Закона о локалним 

изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 34/2010 и 

54/2011) предвиђа да се приликом одређивања 

назива изборне листе у њен назив може укључити 

име и презиме лица које странка одреди као 

носиоца листе. 

Међутим, по схватању ове комисије, у 

назив изборне листе укључује се име и презиме 

лица које има потенцијал да носи и представља 

странку и репрезентује њен политички програм. 

Сврха навођења имена и презимена неког лица је 

та да се странка преко тог лица аутентично 

легитимише пред бирачким телом, а ноторна је 

чињеница (нешто што не треба доказивати) да је 

Палма надимак, односно име које користи, 

уместо, или заједно са својим крштеним именом, 

Драган Марковић, председник и законски 

заступник политичке странке Јединствена Србија 

Јагодина, који је у јавности познат под надимком 

Палма, једнако као и са именом Драган Марковић, 

што у писмену приговора признаје и сам 

подносилац наводећи да је неспорно да је иза 

надимка Палма, управо Драган Марковић, 

законски заступник Јединствене Србије. На крају, 

у пракси је и правосудних органа, да се од лица 

ради што потпуније идентификације по правилу 

узима и његов надимак, као битан део личног 

имена.   

Из наведених разлога и зато што су у 

називу изборне листе тачно наведени лично име и 

презиме као законски, неопходни, елементи 

идентитета личности носиоца листе, као и зато 

што надимак Палма бираче не доводи у заблуду 

већ прецизно упућује у погледу личности носиоца 

изборне листе, употреба назива Палма уз име 

Драгана Марковића, законског заступника 

Јединствене Србије по схватању ове комисије 

није недостатак који је сметња за проглашење 

изборне листе. 

 Имајући у виду наведено, решено је као у 

диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 24 часа од дана 

достављања. 
  

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 24.11.2018. године,  

У 12,40 часова, број 06-78-1/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

7. 

 

 На основу члана 15.  став 1. и члана 53. 

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 24.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. УСВАЈА СЕ приговор кандидата за 

одборника Скупштине општине Лучани изјављен 

на решење Изборне комисије општине Лучани о 

утврђивању проширеног састава Изборне 

комисије општине Лучани, број 06-74-3/2018-I од 

17. 11. 2018. године,  па  се  решење о утврђивању  

проширеног састава Изборне комисије општине 

Лучани број 06-74-3/2018-I од 17.11.2018. године 

мења и гласи: 

 У проширени састав Изборне комисија 

општине Лучани за избор одборника у 

Скупштину општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. децембар 2018. године, улазе 

испред Коалиције Савез за Србију:  

 - Младомир Сретеновић из Лучана, члан 

 - Милутин Кузмановић из Лучана, 

заменик члана 

 Ово решење доставити именованим, 

предлагачу кандидата и објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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 Кандидат за одборника Скупштине 

општине Лучани на изборима заказаним за 16. 

децембар 2018. године, Раде Драговић дана 23. 11. 

2018. године поднео Изборној комисији приговор 

против решења о утврђивању проширеног састава 

Изборне комисије општине Лучани број 06-74-

3/2018-I од 17. 11. 2018. године због тога што је 

Изборна комисија противно Закону о локалним 

изборима пропустила да именује заменика члана 

Изборне комисије у проширеном саставу испред 

Коалиције Савез за Србију. 

 Изборна комисија општине Лучани нашла 

је да је приговор допуштен, благовремен и 

изјављен од овлашћеног лица, па је на основу 

члана 13. став 1. и члана 14. став 1. Закона о 

локалним изборима одлучила као у диспозитиву. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се изјавити жалба 

Управном суду у року од 24 часа од дана 

достављања. 
 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 24.11.2018. године,  

у 12,45 часова, број 06-78-2/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

8. 

 

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и 

члана 24. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 24.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 Проглашава се Изборна листа брoј 7 

(седам) 
 

ГРУПА ГРАЂАНА „ЈЕДАН ТИМ“ - ИВИЦА 

ВУКИЋЕВИЋ 
 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, коју је поднела Група грађана 

„Један тим“, број 013-27/2018-I од 23.11.2018. 

године. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Овлашћени предлагач Група грађана 

„Један тим“ поднела је благовремену и потпуну 

изборну листу кандидата за избор одборника 

Скупштине општине Лучани на локалним 

изборима расписаним за 16. децембар 2018. 

године и сву прописану документацију. 

 Обзиром да су испуњени сви законом 

прописани услови за проглашење изборне листе 

решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној комисији општине Лучани у року од 24 

часа од часа доношења решења. 
 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 24.11.2018. године,  

У 13,10 часова, број 06-78-3/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

9. 

 На основу члана 14. став 1. и члана 16.  

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 24.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  

ОДРЕЂИВАЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА 

У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 
 

 Група грађана „Један тим“ подносилац 

Изборне листе кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани на локалним 

изборима расписаним за  16. децембар 2018. 

године, испуњава услове за одређивање 

представника у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 24.11.2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе ГРУПА 

ГРАЂАНА „ЈЕДАН ТИМ“ - ИВИЦА 

ВУКИЋЕВИЋ за избор одборника Скупштине 

општине Лучани на изборима расписаним за 16. 

децембар 2018. године, коју је поднела Група 

грађана „Један тим“. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења подносилац изборне листе 

може поднети приговор Изборној комисији 

општине Лучани у року од 24 часа од часа 

доношења решења. 
 

 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 24.11.2018. године,  

број 06-78-4/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 
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10. 
 

 

 На основу члана 14. став 1. Закона о 

локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 24. 11. 2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  ПРОШИРЕНOГ  САСТАВА 

 ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ОПШТИНЕ  ЛУЧАНИ 
 

 У проширени састав Изборне комисије 

општине Лучани за избор одборника у 

Скупштину општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. децембар 2018. године, улази 

испред Српске радикалне странке:  
 

 - Драган Јовичић  из Лиса. 
 

 Ово решење доставити именованом, 

предлагачу кандидата и објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 
  

 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 24.11.2018. године,  

број 06-78-5/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

11. 

 

 На основу члана 15. став 1. тачка 7. и 

члана 24. Закона о локалним изборима („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 

 Изборна комисија општине Лучани на 

сецници одржаној 27.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 Проглашава се Изборна листа брoј 8 

(осам) 
 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМА 
 

 за избор одборника Скупштине општине 

Лучани на локалним изборима расписаним за 16. 

12. 2018. године, коју је поднела Јединствена 

Србија, број 08-78-1/2018-I од 26.11.2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Решењем Изборне комисије општине 

Лучани, број 06-78-1/2018-I од 24.11.2018. године 

усвојен је приговор кандидата за одборника 

Скупштине општине Лучани и поништено је 

решење Изборне комисије општине Лучани број 

06-77-1/2018-I од 22.11.2018. године којим је 

проглашена изборна листа број 7 Јединствена 

Србија - Драган Марковић Палма. 

 Поменутим решењем наложено је 

овлашћеном лицу које је у име политичке странке 

Јединствена Србија, поднело изборну листу са 

називом предлагача: Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, да у року од 48 часова од часа 

достављања решења, предузме радње којима ће 

отклонити недостатке који су сметња за 

проглашење изборне листе Јединствена Србија - 

Драган Марковић Палма, и то тако што ће 

Изборној комисији општине Лучани доставити 

изборну листу са прописаном документацијом на 

прописаним обрасцима за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине Лучани, 

заказаним за 16. децембар 2018. године, у којој ће, 

на за то предвиђеним местима, навести тачан 

назив регистроване политичке странке или 

коалиције регистрованих политичких странака 

или групе грађана, као предлагача кандидата за 

одборнике, и то на обрасцима: ОСОЛ-1/18, 

ОСОЛ-2/18, ОСОЛ-3/18, ОСОЛ-4/18, ОСОЛ-5/18 

и ОСОЛ-6/18, у складу са законом. 

 Поступајући по налогу Изборне комисије 

општине Лучани, овлашћени предлагач - 

Јединствена Србија је отклонио недостатке који 

су сметња за проглашење изборне листе и 

Изборној комисији општине Лучани дана 26. 11. 

2018. године у 11,25 часова доставио: 

 - Изборну листу кандидата за одборнике 

Скупштине општине Лучани са 35 кандидата за 

одборнике, у којој је наведено да је подносилац 

изборне листе Јединствена Србија, 

 - изјаве 35 кандидата о прихватању 

кандидатуре за одборнике, у којима је као 

подносилац изборне листе наведена Јединствена 

Србија, 

 - валидне изјаве 238 бирача који 

подржавају изборну листу Јединствена Србија - 

Драган Марковић Палма, у којима је као 

подносилац изборне листе наведена Јединствена 

Србија.  

 Обзиром да је подносилац изборне листе 

отклонио све недостатке који су сметња за 

проглашење изборне листе, и да су испуњени сви 

законом прописани услови за проглашење 

изборне листе, решено је као у диспозитиву. 

 Решење доставити подносиоцу изборне 

листе и архиви. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења може се поднети приговор 

Изборној комисији општине Лучани у року од 24 

часа од часа доношења решења. 
  

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 17.11.2018. године,  

број 06-74-3/2018-I 
 

             Председник  

   Јован Ковачевић, с.р. 

12. 

 На основу члана 14. став 1. и члана 16.  

Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07, 34/10 и 54/11), 
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 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 27.11.2018. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  

ОДРЕЂИВАЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА 

У  ПРОШИРЕНИ  САСТАВ  ИЗБОРНЕ  

КОМИСИЈЕ  И  БИРАЧКИХ  ОДБОРА 
 

 Јединствена Србија - подносилац Изборне 

листе кандидата за одборнике Скупштине 

општине Лучани на локалним изборима 

расписаним за  16. децембар 2018. године, 

испуњава услове за одређивање представника у 

проширени састав Изборне комисије општине 

Лучани и бирачких одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Изборна комисија општине Лучани на 

седници одржаној 27. 11. 2018. године, донела је 

решење о проглашењу изборне листе 

ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН 

МАРКОВИЋ ПАЛМАГРУПА за избор одборника 

Скупштине општине Лучани на изборима 

расписаним за 16. децембар 2018. године, коју је 

поднела Јединствена Србија. 

 Сагласно члану 14. став 1. и члану 16. 

Закона о локалним изборима, Изборна комисија 

општине Лучани је утврдила да подносилац 

изборне листе испуњава услове да одреди своје 

представнике у проширени састав Изборне 

комисије општине Лучани и бирачких одбора. 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог решења подносилац изборне листе 

може поднети приговор Изборној комисији 

општине Лучани у року од 24 часа од часа 

доношења решења. 
 

Изборна комисија општине Лучани 
 

У Лучанима, 27.11.2018. године,  

у 09,25 часова, број 06-79-2/2018-I 

           

    Председник  

   Јован Ковачевић, с.р.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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