
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
 

        Број 24.                                    20.  децембар  2018.  године                                                             Година 35.    

 

1. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон, и 47/18), члана  72. 

Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине 

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

управном поступку („Сл. гласник РС“, број  

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

систему („Сл. гласник РС“, број 54/09... и 113/17), 

Уговора о пружању услуга физичко техничког 

обезбеђења објеката и јавног скупа број 404/1-

694/2018-03 од 04. 12. 2018. године и члана 7. став 

1. и 21. Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. 

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

и 15/18)   

Председник општине Лучани,  донео је 

04.12.2018. године 

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани“, број 1/18 и 15/18), 

Раздео 4. Општинска управа општине Лучани, 

Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа, 

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска 

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месту,  Позиција 58,  

Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

55.000,00 динарa. 

 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,  

Главе 4.0., Програма 15-0602-Локална 

самоуправа, програмске активности 0001 – 

Фуккционисање локалне самоуправе, Функције 

130  – Опште услуге, на извору финансирања 01 – 

приходи из буџета, и то: 

 

 - Услуге по уговору: 

 

 - Економска класификација 423 911 – 

Остале опште услуге у износу од 55.000,00 динара 

и план ове апропријације повећаће се за 55.000,00 

динара. 

  

 3. Средства по овом решењу одобравају 

се Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења недостајућих средстава пружање 

услуга физичко техничког обезбеђења објеката и 

јавног скупа потребе обезбеђења концерта, 

заказаног 06.12.2018. године у Лучанима. 

 

 4. Обавезује се корисник јавних средстава 

из тачке 1. овог решења, да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) или прикупи три понуде 

потенцијалних извршиоца услуга.   

 

 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за буџет и финансије.  

 

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Председник општине Лучани 
 

У Лучанима, 04.12.2018. године,  

број 404/1-694/2018-II 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

2. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана  72. 

Статута оштине Лучани („Сл. гласник општине 

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

управном поступку („Сл. гласник РС“, број  

18/2016),  члана 69. става 4. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, број 54/09.... и 113/17), 

Уговора о најму опреме и извођењу радова број 

404/1-698/2018-03 од 04. 12. 2018. године и члана 

7. став 1. и 21. Одлуке о буџету општине Лучани 

за 2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 1/18  и 15/18)   

Председник општине Лучани, дана 

04.12.2018. године донео је 

      

       

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА 

 

 1. Из средстава утврђених Одлуком о 

буџету општине Лучани  за 2018. годину („Сл. 

гласник  општине  Лучани“,   број   1/18 и   15/18), 
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Раздео 4. Општинска управа општине Лучани, 

Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа, 

Програмска активност 0009 – Текућа буџетска 

резерва, Функција 160 – Опште јавне услуге 

неквалификоване на другом месту,  Позиција 58,  

Економска класификација – 499121 – средства 

резерве – текућа резерва, oдобравају се средства 

директном кориснику буџета општине – 

Општинској управи општине Лучани у износу од 

331.200,00 динарa. 

 2. Средства текуће буџетске резерве из 

тачке 1. овог  решења користиће се  у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа општине Лучани,  

Главе 4.0., Програма 15-0602-Локална 

самоуправа, програмске активности 0001 – 

Фуккционисање локалне самоуправе, Функције 

130  - Опште услуге, на извору финансирања 01 – 

приходи из буџета, и то: 

 

 - Стални трошкови: 

 

 - Економска класификација 421626 – 

Закуп за образовање, културу и спорт у износу од 

331.200,00 динара и план ове апропријације 

повећаће се за 331.200,00 динара. 

 3. Средства по овом решењу одобравају 

се Општинској управи општине Лучани на име 

обезбеђења недостајућих средстава за 

изнајмљивање и поставку All Round опреме за 

потребе одравања концерта, заказаног 06.12.2018. 

године у Лучанима. 

 4. Обавезује се корисник јавних средстава 

из тачке 1. овог решења, да за одобрена средства 

спроведе поступак јавне набавке, сагласно Закону 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) или прикупи три понуде 

потенцијалних извршиоца услуга.   

 5.  О реализацији овог решења стараће се 

одељење за буџет и финансије.  

 6. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“.  

 

Председник општине Лучани 
 

У Лучанима, 04.12.2018. године,  

број 404/1-698/2018-II 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

 

3. 

 

На основу члана 46. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/7, 83/14 - 

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

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани, 

број 16/18), члана 61. став  7. Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС“, број 54/09... и 113/17) 

и члана. 20. Одлуке о буџету општине Лучани за 

2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“, 

број 1/18 и 15/18) 

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној  20.12.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА ПО 

ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1. У Разделу 1 – Скупштина општине, 

Глави 1.0, смањити: 

 1.1. Економску класификацију  411 – 

Плате, додаци и накнаде запослених, на Програму 

16 – 2101 – Политички систем локалне 

самоуправе, Функцији 111 – извршни и 

законодавни органи, Апропријацију 1, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

скупштине, Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 200.000,00 динара, што чини смањење од 

8,69 % ове апропријације, тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу износи 

2.100.000,00 динара; 

 1.2. Економску класификацију  414 – 

Награде запосленима и остали посебни расходи, 

на Програму 16 – 2101 – Политички систем 

локалне самоуправе, Функцији 111 – извршни и 

законодавни органи, Апропријацију 4, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

скупштине, Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 30.000,00 динара, што чини смањење од 

10,00 % ове апропријације, тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу износи 

270.000,00 динара; 

 1.3. Економску класификацију  416 – 

Материјал, на Програму 16 – 2101 – Политички 

систем локалне самоуправе, Функцији 160 – 

Опште јавне услуге неквалификоване на другом 

месту, Апропријацију 18, Програмска активност 

активност – 0001  – Функционисање скупштине, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

40.000,00 динара, што чини смањење од 10,00 % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 360.000,00 

динара; 

 

 2. У Разделу 1 – Скупштина општине, 

Глави 1.0, повећати: 

 2.1.  Економску класификацију 423 – 

Услуге по уговору, на Програму 16 – 2101 – 

Политички систем локалне самоуправе, Функцији   

111   –   извршни   и   законодавни органи, 

Апропријацију  9, Програмска активност 

активност – 0001  –   Функционисање   скупштине,  
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Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

230.000,00 динара (за накнаде члановима 

комисија), тако да план ове апропријације по 

повећању за 2018. годину износи 3.980.000,00 

динара; На апропријацији 9 – економској 

класификацији 423 – услуге по уговору алинеју 1. 

смањити за 190.000,00 динара тако да план ове 

алинеје по смањењу за 2018. годину износи 

1.710.000,00 динара а повећати алинеју 3. Накнаде 

члановима комисија за 190.000,00 динара тако да 

план ове алинеје по повећању за 2018. годину 

износи 1.170.000,00 динара 

 2.2.  Економску класификацију 421 – 

Стални трошкови, на Програму 16 – 2101 – 

Политички систем локалне самоуправе, Функцији 

160 – Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту, Апропријацију  15, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

скупштине, Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 20.000,00 динара, тако да план ове 

апропријације по повећању за 2018. годину износи 

100.000,00 динара; 

 2.3.  Економску класификацију 422 – 

Услуге по уговору, на Програму 16 – 2101 – 

Политички систем локалне самоуправе, Функцији 

160 – Опште јавне услуге неквалификоване на 

другом месту, Апропријацију 16, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

скупштине, Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 20.000,00 динара, тако да план ове 

апропријације по повећању за 2018. годину износи 

100.000,00 динара; 

 

 3. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, смањити: 

 3.1. Економску класификацију  421 – 

Стални трошкови, на Програму 15 – 0602 – Опште 

услуге локалне самоуправе, Функцији 130 – 

Oпште услуге, Апропријацију 41, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

локалне самоуправе, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 300.000,00 динара, што чини 

смањење од 3,25 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 9.281.200,00 динара; 

 3.2. Економску класификацију  423 – 

Услуге по уговору, на Програму 15 – 0602 – 

Опште услуге локалне самоуправе, Функцији 130 

– опште услуге, Апропријацију 43, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

локалне самоуправе, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 500.000,00 динара, што чини 

смањење од 3,14 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 15.505.000,00 динара; 

 3.3. Економску класификацију  426 – 

Материјал, на Програму 15 – 0602 – Опште услуге 

локалне самоуправе, Функцији 130 – опште 

услуге, Апропријацију 46, Програмска активност 

активност – 0001  – Функционисање локалне 

самоуправе, Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 500.000,00 динара, што чини смањење од 

8,34 % ове апропријације, тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу износи 

5.500.000,00 динара; 

 3.4. Економску класификацију  511 – 

Зграде и грађевински објекти, на Програму 14 – 

1301 – Развој спорта и омладин, Функцији 810 – 

Услуге рекреације и спорта, Апропријацију 57/1, 

Пројекат 13  - Адаптација и санација спортског 

центра у Гучи, Извор финансирања 01 – Приходи 

из буџета за 1.200.000,00 динара, што чини 

смањење од 10,00  % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 10.800.000,00 динара; 

 3.5. Економску класификацију  423 – 

Услуге по уговору, на Програму 15 – 0602 – 

Опште услуге локалне самоуправе, Функцији 220 

– цивилна одбрана, Апропријацију 64, Програмска 

активност активност – 0014  – Ванредне ситуације, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

110.000,00 динара, што чини смањење од 10,00 % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 990.000,00 

динара; 

 3.6. Економску класификацију  425 – 

Текуће поправке и одржавање, на Програму 15 – 

0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 

Функцији 220 – цивилна одбрана, Апропријацију 

66, Програмска активност активност – 0014  – 

Ванредне ситуације, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 300.000,00 динара, што чини 

смањење од 8,15 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 3.380.000,00 динара; 

 3.7. Економску класификацију  426 – 

Материјал, на Програму 15 – 0602 – Опште услуге   

локалне самоуправе,  Функцији  220 –  

 

цивилна одбрана, Апропријацију 67, Програмска 

активност активност – 0014  – Ванредне ситуације, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

30.000,00 динара, што чини смањење од 8,58  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 320.000,00 

динара; 

 3.8. Економску класификацију  425 – 

Текуће поправке и одржавање, на Програму 1 – 

1101 – Урбанизам и просторно планирање, 

Функцији 132 – Опште услуге планирања и 

статистике, Апропријацију 74/1, Програмска 

активност    активност   –   0003  –     Управљање  
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грађевинским земљиштем, Извор финансирања 01 

– Приходи из буџета за 300.000,00 динара, што 

чини смањење од 9,06  % ове апропријације, тако 

да план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 3.010.000,00 динара; 

 3.9. Економску класификацију  451 – 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима, 

на Програму 5 – 0101 – Развој пољопривреде, 

Функцији 421 – Пољопривреда, Апропријацију 80, 

Програмску активност  - 0002 – Мере подршке 

руралном развоју, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 1.200.000,00 динара, што 

чини смањење од 9,39  % ове апропријације, тако 

да план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 11.580.000,00 динара 

 3.10. Економску класификацију  511 – 

Зграде и грађевински објекти, на Програму 17 – 

0501 – Енергетска ефикасност, Функцији 411 – 

Општи економски и комерцијални послови, 

Апропријацију 115, Пројекат 10  - Уклањање 

препрека за промивисање и подршку систему 

енергетског менаџмента у општинама у Србији, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

400.000,00 динара, што чини смањење од 4,52  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 8.445.039,00 

динара; 

 3.11. Економску класификацију  511 – 

Зграде и грађевински објекти, на Програму 17 – 

0501 – Енергетска ефикасност, Функцији 411 – 

Општи економски и комерцијални послови, 

Апропријацију 113, Пројекат 9   - Побољшање 

енергетске ефикасности објекта “Наша радост“ 

Лучани,  Извор финансирања 01 – Приходи из 

буџета за 1.300.000,00 динара, што чини смањење 

од 6,35 % ове апропријације, тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу износи 

19.200.000,00 динара; 

 

 4. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.2, - Културни центар 

општине - смањити: 

 4.1. Економску класификацију  421 – 

Стални трошкови, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 136, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

200.000,00 динара, што чини смањење од 2,29  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 8.560.000,00 

динара; 

 4.2. Економску класификацију  423 – 

Услуге по уговору, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 138, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

150.000,00 динара, што чини смањење од 1,84  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 8.000.000,00 

динара; 

 4.3. Економску класификацију  425 – 

Текуће поправке и одравање, на Програму 13 – 

1201 – Развој културе, Функцији 820 – Услуге 

културе, Апропријацију 140, Програмску 

активност 0001  - Функционисање локалних 

установа културе, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 100.000,00 динара, што чини  

смањење од 6,67 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 1.400.000,00 динара; 

 4.4. Економску класификацију  426 – 

Материјал, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 141, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

200.000,00 динара, што чини смањење од 9,53  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 1.900.000,00 

динара; 

 4.5. Економску класификацију  482 – 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали по решењу 

судова и судских тела, на Програму 13 – 1201 – 

Развој културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 143, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

60.000,00 динара, што чини смањење од 9,38  % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 580.000,00 

динара; 

 4.6. Економску класификацију  512 – 

Машине и опрема, на Програму 13 – 1201 – Развој 

културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 147, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

100.000,00 динара, што чини смањење од 9,62 % 

ове апропријације, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по смањењу износи 940.000,00 

динара; 

 4.7. Економску класификацију  424 – 

Специјализоване услуге, на Програму 13 – 1201 – 

Развој културе, Функцији 820 – Услуге културе, 

Апропријацију 150, Програмску активност 0002  - 

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва, Извор финансирања 01 – Приходи 

из буџета за 250.000,00 динара, што чини смањење 

од 9,66 % ове апропријације, тако да план ове 

апропријације за 2018. годину по смањењу износи 

2.340.000,00 динара; 
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 5. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.4, - Предшколска 

установа „Наша радост“ Лучани- смањити: 

 5.1. Економску класификацију  416 – 

Награде, бонуси и остали пословни расходи, на 

Програму 8 – 2001 – Предшколско образовање, 

Функцији 911 – Предшколско образовање, 

Апропријацију 171, Програмску активност 0001  - 

Функционисање предшколских установа, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 80.000,00 

динара, што чини смањење од 5,17  % ове 

апропријације, тако да план ове апропријације за 

2018. годину по смањењу износи 1.470.000,00 

динара; 

 5.2. Економску класификацију  421 – 

Стални трошкови, на Програму 8 – 2001 – 

Предшколско образовање, Функцији 911 – 

Предшколско образовање, Апропријацију 172, 

Програмску активност 0001- Функционисање 

предшколских установа, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 400.000,00 динара, што чини 

смањење од 9,92  % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 3.634.000,00 динара; 

 5.3. Економску класификацију  426 – 

Зграде и грађевински објекти, на Програму 8 – 

2001 – Предшколско образовање, Функцији 911 – 

Предшколско образовање, Апропријацију 177, 

Програмску активност 0001- Функционисање 

предшколских установа, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 80.000,00 динара, што чини 

смањење од 1,31 % ове апропријације, тако да 

план ове апропријације за 2018. годину по 

смањењу износи 6.035.000 динара; 

 

 6. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, повећати: 

 6.1. Економску класификацију  411 – 

Плате, додаци и накнаде запослених, на Програму 

15 – 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, 

Функцији 130 – опште услуге, Апропријацију 35, 

Програмска активност активност – 0001  – 

Функционисање локалне самоуправе, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

700.000,00 динара, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по повећању износи 44.700.000,00 

динара; 

 6.2.  Економску класификацију 414 – 

Социјална давања запосленом, на Програму 15 – 

0602 – Локална самоуправа, Глави 4.0, Функцији 

130 – Опште услуге, Програмска активност 

активност – 0001  – Функционисање локалне 

самоуправе, Апропријацију 38, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

1.700.000,00 динара, тако да план ове 

апропријације по повећању за 2018. годину износи 

3.200.000,00 динара; 

 6.3.  Економску класификацију 416 – 

Награде, бонуси и остали посебни расходи, на 

Програму 15 – 0602 – Локална самоуправа, Глави 

4.0, Функцији 130 – Опште услуге, Програмска 

активност активност – 0001  – Функционисање 

локалне самоуправе, Апропријацију 40, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 

160.000,00 динара, тако да план ове апропријације 

по повећању за 2018. годину износи 1.000.000,00 

динара; 

 6.4.  Економску класификацију 483 – 

Новчане казне и пенали по решењу судова и 

судских тела, на Програму 15 – 0602 – Локална 

самоуправа, Глави 4.0, Функцији 130 – Опште 

услуге, Програмска активност активност – 0001  – 

Функционисање локалне самоуправе, 

Апропријацију 49, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 1.900.000,00 динара, тако да 

план ове апропријације по повећању за 2018. 

годину износи 12.400.000,00 динара; 

 6.5. Економску класификацију 424 – 

Специјализоване услуге, на Програму 2 – 1102 – 

Комуналне делатности, Глави 4.0, Функцији 560 – 

Заштита животне средине неквалификована на 

другом месту, Програмска активност активност – 

0003  – Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене, Апропријацију 100, Извор финансирања 

01 – Приходи из буџета за 3.000.000,00 динара, 

тако да план ове апропријације по повећању за 

2018. годину износи 33.500.000,00 динара; 

 6.6.  Економску класификацију  416 – 

Награде, бонуси и остали посебни расходи, на 

Програму 13 – 1201 – Развој културе, Глави 4.2., 

Функцији 820 – Услуге културе, Апропријацију 

135, Програмску активност 0001  - 

Функционисање локалних установа културе, 

Извор финансирања 01 – Приходи из буџета за 

300.000,00 динара, тако да план ове апропријације 

за 2018. годину по повећању износи 600.000,00 

динара; 

 

 7. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”, број 1/18 и 15/18). 

 

 8. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 20.12.2018. године,  

број 06-91-1/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 
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4. 

На основу члана 75. Статута општине 

Лучани („Сл. гласник општине Лучани, број 

16/18), члана 61. став  7. Закона о буџетском 

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

113/17), члана. 20. Одлуке о буџету општине 

Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“ број 1/18 и 15/18),  захтева Центар за 

социјални рад општине Лучани, број 400-

698/2018-IV-03 од 14. 12. 2018. године  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 20.12.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА ПО 

ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, смањити: 

 

 1.1. Економску класификацију  472  – 

Накнада за социјалну заштиту из буџета, на 

Програму 11 – 0901 – Социјална и дечја заштита, 

Функцији 070 – Социјална помоћ угроженом 

становништву неквалификована на другом месту, 

Апропријацију 94, Програмска активност 

активност – 0001  – Социјалне помоћи, Извор 

финансирања 01 – Приходи из буџета за 72.000,00 

динара, што чини смањење од 1,46 % ове 

апропријације, тако да план ове апропријације за 

2018. годину по смањењу износи 5.078.000,00 

динара; 

 

 2. У Разделу 4 – Општинска управа 

општине Лучани, Глави 4.0, повећати: 

 

 2.1.  Економску класификацију 463 – 

Текући трансфери другим нивоима власти 

(економска класификација 423211 –Услуге за 

израду софтвера), на Програму 11 – 0901 – 

Социјална и дечја заштита, Функцији 070 – 

Социјална помоћ угроженом становништву 

неквалификована на другом месту, Апропријацију 

93, Програмска активност активност – 0001  – 

Социјалне помоћи, Извор финансирања 01 – 

Приходи из буџета за 72.000,00 динара,  тако да 

план ове апропријације по повећању за 2018. 

годину износи 2.832.000,00 динара; 

 

 3. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”, број 1/18 и 15/18). 

 

 4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 20.12.2018. године,  

број 06-91-2/2018-III 
 

             Председник  

   Весна Стамболић, с.р. 

 

5. 

На основу члана 46. Закона о локалној 

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

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

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

број 54/09, ... и 113/17), члана 75. Статута 

општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани, 

број 16/18), Решења Kабинета министарства без 

портфеља задуженог за регионални развој и 

координацију рада јавних предузећа, број 064-

401-00-00186/2018-04 од 08. 11. 2018. године, 

Уговора о додели бесповратних средстава између 

Kабинета министарства без портфеља задуженог 

за регионални развој и координацију рада јавних 

предузећа, општине Лучани и Пољопривредне 

задруге „Воћар Велес“ Гуча, број 401-26/18-II од 

29. 11. 2018. године и Одлуке о буџету општине 

Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине 

Лучани“, број 1/18 и 15/18),  

Општинско веће општине Лучани, на 

седници одржаној 20.12.2018. године донело је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОТВАРАЊУ- ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ПО ОДЛУЦИ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 1. У Члану 1. Под А Рачун прихода и 

примања, расхода и издатака, Под редним бројем 

1,  Колони 2. – Укупни приходи и примања од 

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

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

„746.617.575“ мења се износом „754.117.575“; под 

редним бројем 1.1. Текући приходи, од тога износ: 

„745.634.775“ мења се износом „753.134.775“, у 

првој алинеји буџетска средства износ 

„689.408.871“ мења се износом „696.908.871“.  

 Под редним бројем 2,  Колони 2. – Укупни 

расходи и издаци за набавку нефинансијске 

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

износ од „633.568.075“ мења се износом 

„641.068.075“; под редним бројем 2.1. Текући 

расходи, од тога износ: „582.942.709“ мења се 

износом „590.442.709“.  

 У табели приходи и примања, Расходи и 

издаци буџета у 2018.години под римским бројем I 

Укупни приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине износ од „746.617.575“ 

мења се износом „754.117.575“, у колони текући 
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приходи износ од „745.634.775“ 

мења се износом „753.134.775“, под редним бројем 

4. – трансфери износ 262.358.571“ мења се 

износом „269.858.571“, под римским бројем II – 

Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске и финансијске имовине износ од 

„772.482.075“ мења се износом „779.982.075“, под 

римским бројем II – текући расходи износ од 

„633.568.075“ мења се износом „641.068.075“, – 

редним бројем 4. – Субвенције износ од 

„16.910.000“ мења се износом „24.410.000“. 

 У члану 2. Приходи и примања износ од 

износ од „746.617.575“ мења се износом 

„754.117.575“, а расхода и издатака износ од 

„772.482.075“ мења се износом „779.982.075“, 

  У члану 4. Одлуке у табели Укупни 

приходи и примања буџета са пренетим 

неутрошеним средствима из ранијих година 

исказани су према економској класификацији у 

следећим износима у динарима, за 2018. годину: у 

колони 1. Економска класификација 700000 – 

Текући приходи у колони 4. Износ „56.225.904“ 

мења се износoм „63.725.904“, у колони 5. Износ 

„745.634.775“ мења се износом „753.134.775“; у 

колони 4. Економска класификација 733000 – 

Трансфери од других нивоа власти у колони 4. 

Износ од „41.862.461“ мења се износом 

„49.362.461“, а у колони 5 износ од „262.358.571“ 

мења се износом „269.858.571“, у колони 1. 

Економска класификација 733250 – Капитални 

трансфери од других нивоа власти у корист нивоа 

општине  у колони 4. износ од „23.636.849“ мења 

се износом „31.136.849“, у колони 5. износ 

„23.636.849“ мења се износом „31.136.849; у 

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

колони 4. Износ „209.210.174“ мења се износом 

„209.510.174“, у колони 5. Износ „887.450.521“ 

мења се износом „887.750.521“; у колони 1. – 

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

примања у колони 4. износ „92.578.854“ мења се 

износом „100.078.854“ и у колони 5. износ 

„781.987.725“ мења се износом „789.487.725“. 

 У члану 5. – „Укупни расходи и издаци по 

наменама за 2018. годину, исказани су у следећим 

износима у динарима“ , у колони 1. Економска 

класификација 400 – текући расходи у колони 4. 

Износ „50.625.366“ замењује се износом 

„58.125.366“ а у колони 5. Износ “633.568.075“ 

мења се износом „641.068.075“; у колони 1. – 

Економска класификација 450 - Субвенције у 

колони 4. Износ „2.600.000“ мења се износом 

„10.100.000“ а у колони 5. Износ „16.910.000“ 

мења се износом „24.410.000“; у колони 1. – 

Економска класификација 451 – Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима о 

организацијама у колони 4. Износ „2.600.000“ 

мења се износом „10.100.000“ а у колони 5. Износ 

„16.910.000“ мења се износом „24.410.000“;  

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

„92.578.854“ мења се износом „100.078.854“ а у 

колони 5. Износ „781.987.725“ мења се износом 

„789.487.725“. 

 У члану 6. „Издаци буџета, по 

функционалној класификацији за 2018. годину, 

утврђени су и распоређени у следећим износима“  

функционална класификација 400 – Економски 

послови, у колони 4. Износ „35.754.122“ мења се 

износом „43.254.122“ а у колони 5. Износ 

„184.971.321“ мења се износом „192.471.321“; 

функционална класификација 420 – 

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов у 

колони 4. Средства из додатних прихода Износ 

„2.600.000“ мења се износом „10.100.000“; а у 

колони 5. Износ „28.535.080“ мења се износом 

„36.535.080“; укупно у колони 4. Износ 

„92.578.854“ мења се износом „100.078.854“ а у 

колони 5. Износ „781.987.725“ мења се износом 

„789.487.725“; 

  У члану 7. II „Посебни део буџета“ износ 

„92.578.854“ мења се износом „100.078.854“. На 

разделу 4. – Општинска управа Лучани, Глави 4.0 - 

Општинска управа општине Лучани, Програму 5 – 

0101– Развој пољопривреде, програмска активност 

0001 – подршка за спровођење пољопривредне 

политике, функцији 421 – Пољопривреда, извору 

финансирања 07 – трансфери од других нивоа 

власти,  у колонама 11 – издаци из додатних 

прихода органа за 2018. годину и 12 – укупна 

средства у 2018. години  отвараја се нова 

апропријација - 79/1, на Економској 

класификацији 451 – Капиталне субвенције за 

пољопривреду у износима од „7.500.000 динара“;  

укупно за програм 0101 (програм 5) у колони 11. 

Износ „2.600.000“ мења се износом „10.100.000“; 

укупно у колони 12. Износ „28.535.080“ мења се 

износом „36.035.080“; 

 У изворима финансирања за главу 4.0 у 

изворима финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти у колонама 11 и 12 износи 

„26.930.460“ мењају се износима „34.430.460“; 

укупно за главу 4.0 износ у колони 11 износ 

„73.178.729“ мења се износом „80.678.729“, у 

колони 12 износ „591.165.095“ мења се износом 

„598.665.095“. 

 У изворима финансирања раздела  4 у 

иворима финансирања 07 – трансфери од других 

нивоа власти у колонама 11 и 12 износи 

„41.862.460“ мењају се износима „49.362.460“; 

укупно за раздело 4 износ „92.578.853“ мења се 

износом „100.078.853“. 

 У изворима финансирања раздела 1, 2, 3, 4 

и 5 у иворима финансирања 07 –трансфери од 

других нивоа власти у колонама   11  и   12 износи  
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„41.862.460“ мењају се износима „49.362.460“; 

укупно за разделе 1, 2, 3, 4 и 5 у колони 11. износ 

„92.578.853“ мења се износом „100.078.853“ а у 

колони 12. Износ „781.987.724“мења се износом 

„789.487.724“. 

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

Ове Одлуке користе се за следеће програме, 

програмске активности и пројекте“  у програму  5 

– 0101 – развој пољопривреде,  колони 5 – 

„Издаци из додатних прихода органа у 2018. 

години - износ „2.600.000“ мења се износом 

„10.100.000“; у колони 6. –„Укупна средства у 

2018. години“ износ „28.535.080“ мења се износом 

„36.035.080“; На у програму  5 – 0101 – развој 

пољопривреде,  програмској активности 0001 – 

Унапређење услова за пољопривредну 

производњу у колони  5. додаје се износ  

„7.500.000“ а у колони 6. износ „11.625.080“ 

замењује се износом „19.125.080“ ; укупно по 

програмима у колони 5– „Издаци из додатних 

прихода органа у 2018. години износ „92.578.854“ 

замењује се износом „100.078.854“ а у колони 6 – 

„Укупна средства у 2018. години износ 

„781.987.725“ мења се износом „789.487.725“; 

 2. Отварање - повећање апропријација се 

врши на основу прилива јавних прихода од других 

наменских трансфера од Републике у корист нивоа 

општина у износу од 7.500.000,00 динара, на име 

доделе бесповратних средстава Пољопривредној 

задрузи „Воћар Велес“ Гуча на основу Решења 

Kабинета министарства без портфеља задужуеног 

за регионални развој и координацију рада јавних 

предузећа, број  064-401-00-00186/2018-04 од 

08.11.2018. године и Уговора о додели 

бесповратних средстава између Kабинета 

министарства без портфеља задуеног за 

регионални развој и координацију рада јавних 

предузећа, општине Лучани и Пољопривредне 

задруге „Воћар Велес“ Гуча, број 401-26/18-II од 

29.11.2018. године 

 3. Ово решење је саставни део Одлуке о 

буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. 

гласник општине Лучани”, број 1/18 и 15/18). 

 4. Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Лучани“. 

 

Општинско веће општине Лучани 
 

У Лучанима, 20.12.2018. године,  

број 06-91-3/2018-III 
 

             Председник  

     Весна Стамболић, с.р.

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