СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 14.

14. новембар 2014. године

1.
На основу одредаба члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС
број 129/2007, 83/14 –др закон), тачке 3. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине Лучани
(„Службени гласник РС“ број 113/2014) и члана 3.
Пословника Привременог органа општине Лучани
(„Службени гласник општине Лучани“ број
8/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној дана 14.11.2014. године, донео је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се радно време
угоститељских, трговинских, занатских и
објеката за приређивање игара за забаву на
територији општине Лучани (у даљем тексту:
радно време).
Угоститељским објектом у смислу ове
Одлуке, сматра се објекат који испуњава
прописане минималне техничке и санитарнохигијенске услове за пружање угоститељских
услуга сходно позитивним прописима.
Трговинским објектом сматрају се
малопродајни објекти у којима се обавља продаја
робе на мало потрошачима ради задовољавања
њихових потреба у просторијам које су намењене
за то, као што су: продавнице, самоуслуге,
дисконти, тржни центри, робне куће, стоваришта
грађевинског, огревног и отпадног материјала,
продавнице намештаја, конфекције, дуванских
производа, новина и слично.
Занатским објектом у смислу ове Одлуке
сматра се објекат за обављање занатских
делатности и пружање занатских услуга
(занатске
радње,
пекарске,
фризерске,
козметичарске и кројачке радње, сервиси за
поправку, одржавање и прање моторних возила и
сличне радње и сервиси).
Објектом за приређивање игара за забаву
у смислу ове Одлуке сматрају се објекти,
просторије или простор у коме се приређују игре
за забаву (на компјутерима, покер апаратима,
флиперима, билијару и објекти сличног
карактера).
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Члан 2.
Под радним временом у смислу ове
Одлуке, подразумева се време у коме
угоститељски, трговински, занатски и објекти за
приређивање игара за забаву, могу да раде,
односно обављају своју делатност.
Члан 3.
Рад у угоститељском, трговинском,
занатском и објекту за приређивање игара за
забаву, мора бити организован на такав начин да
се не ремети јавни ред и мир.
Члан 4.
У оквиру радног времена уређеног овом
Одлуком, правно лице, односно предузетник који
обавља угоститељску, трговинску, занатску и
делатност приређивања игара за забаву, утврђује
распоред, почетак и завршетак радног времена.
Радно
време
и
нерадни
дан
угоститељског, трговинског, занатског и објекта
за приређивање игара за забаву, као и
обавештење о привременој обустави вршења
делатности, мора бити видно истакнуто на
улазним вратима објекта и мора се поштовати.
II РАДНО ВРЕМЕ
II 1. Угоститељски објекти
Члан 5.
Угоститељски објекти могу да раде
сваког дана од 0500 до 2400 часа, изузев петка и
суботе када могу да раде од 0500 до 0200 часа.
Изузетно од става 1. овог члана,
угоститељски објекти, у периоду од 01. јула до
31. августа, могу да раде сваког дана од 0500 до
0200 часа наредног дана.
Изузетно од става 1. и става 2. овог члана,
угоститељски и пекарски објекти који пружају
услугe припремања и продаје брзе хране,
безалкохолних пића и напитака могу да раде
сваког дана од 0500 до 2400 часа, изузев петка и
суботе и периода од 01. јула до 31. августа, када
могу да раде од 0500 до 0200 часа наредног дана.
У дане Драгачевског сабора трубача у
Гучи, угоститељски објекти могу да раде сваког
дана од 0500 до 0300 часа наредног дана.
Угоститељски објекти који се налазе у
оквиру стамбених зграда колективног становања,
могу да раде сваког дана од 0500 до 2400 часа,
изузев петка и суботе када могу да раде од 0500
до 0200 часа.
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За време новогодишњих празника (31.
децембар – дочек Нове године, 1. и 2. јануар), на
први дан православне Нове године (13. – дочек, и
14. јануар), Сретења – Дан државности Србије
(15. и 16 фебруар), Празника рада (30. април и 1.
и 2. мај), Дан примирја у Првом светском рату
(11. новембар), први дан Божића (7. јануар) и
васкршњих празника, сви угоститељски објекти
могу да раде од 0500 до 0300 часа наредног дана.
Члан 6.
Изузетно од става 1. става 2. члана 5. ове
Одлуке, ноћни бар, диско бар, дансинг бар и
кабаре бар могу да раде сваког дана oд 0500 до
0200 часа наредног дана, изузев петка и суботе
када могу да раде од 0500 до 0400 часа наредног
дана, уколико је грађевински објекат у коме је
регистровано обављање ове угоститељске
делатности саграђен од материјала који
обезбеђује одговарајућу топлотну, звучну и
хидро изолацију и који испуњава грађевинске
услове у погледу санитарне, противпожарне и
заштите животне средине, као и услове заштите
на раду прописане за ту врсту и намену објеката.
Испуњеност услова из става 1. овог
члана, решењем утврђује Општинска управа
општине Лучани, на основу увида у грађевинску
и употребну дозволу и друге исправе којима се
документују услови из става 1. овог члана, а за
које службено лице оцени да су потребни.
Решење из претходног става доноси
Општинска управа општине Лучани у року од
седам дана од дана подношења захтева.
Члан 7.
Угоститељски објекти за смештај, морају
да буду отворени свакога дана од 0000 до 2400
часа.
Члан 8.
Баште и терасе угоститељског објекта
могу да раде са почетком и завршетком радног
времена које је одређено за угоститељски
објекат.
II 2. Трговински објекти
Члан 9.
Трговински објекти могу да раде свакога
дана од 0500 до 2400 часа.
Радно време објекта из става 1. овог
члана утврђује лице које врши делатност.
Члан 10.
На дан државног и другог празника за
који је прописано да се не ради један дан,
трговински прехрамбени и непрехрамбени
објекти могу бити затворени.
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За време државног и другог празника за који је
прописано да се не ради два или више дана,
трговински непрехрамбени објекти могу бити
затворени, а трговински прехрамбени објекти
раде по радном времену које утврди лице које
врши делатност.
II 3. Остали објекти
Члан 11.
Занатски објекти радно време уређују
самостално и морају се истог придржавати.
Члан 12.
Објекти за приређивање игара за забаву
могу да раде сваког дана од 0500 до 2400 часа.
III ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
ОД БУКЕ
Члан 13.
Сви субјекти на које се односи ова
Одлука морају се придржавати законских и
подзаконских прописа, као и опшинске одлуке о
мерама за заштиту од буке.
IV НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши Општинска управа општине
Лучани, преко комуналног инспектора, у оквиру
законских овлашћења.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном од 100.000,оо до
500.000,оо динара казниће се за прекршај правно
лице:
1. ако угоститељску делатност обавља у
радно време супротно радном времену из члана
5. ове Одлуке;
2. ако угоститељску делатност обавља у
радно време и супротно члану 6. ове Одлуке;
3. ако извођење музичког програма у башти,
односно тереси организује у време супротно
одребама члана 8. ове Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 15.000,оо до 25.000,оо
динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 100.000,оо до 250.000,оо динара.
Члан 16.
Новчаном казном од 50.000,оо до
300.000,оо динара казниће се за прекршај правно
лице:
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1. ако угоститељски објекат за смештај
није отворен свакога дана у време из члана 7. ове
Одлуке;
2. ако
делатност
у
трговинским
прехрамбеним објектима не обавља у радно
време прописано чланом 9. ове Одлуке;
3. ако се у занатским објектима не
придржава распореда, почетка, и завршетка
радног времена које је утврђено у складу са
чланом 11. ове Одлуке;
4. ако делатност приређивања игара за
забаву не обавља у складу са чланом 12. ове
Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 3.000,оо до
20.000,оо динара;
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 30.000,оо до 200.000,оо динара;
Члан 17.
Новчаном казном од 5.000,оо до 50.000,оо
динара казниће се за прекршај правно лице ако
радно време угоститељског, трговинског и
занатског објекта и објекта за приређивање игара
за забаву, и обавештење о привременој обустави
вршења делатности, не истакне на видно место
на улазним вратима објекта и не поштује га (члан
4. став 2. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у износу од 500,оо до 5.000,оо
динара.
За прекршај из става 1. овог члана,
казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 2.000,оо до 20.000,оо динара.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о радном времену број 06-673/2014-I од 05.11.2014. године, („Службени
гласник општине Лучани број 10/2014).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 14.11.2014. г. бр. 06-74-2/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
2.
На основу чл. 9. ст.3. и 4. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
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(„Сл. гл. РС“ бр. 135/04 и 88/10), у вези са чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ бр.
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13 и 50/13), чл. 86. ст. 4 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гл. РС“ бр. 129/07 и 83/14) и
тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Лучани и образовању Привременог
органа општине Лучани („Сл. гл. РС“ бр. 113/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној дана 14.11.2014. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
НАСЕЉЕНО МЕСТО ГУЧА
1. Не приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана генералне
регулације за насељено место Гуча.
2. Мере заштите животне средине дате су
Просторним планом општине Лучани и исте се
примењују и у обухвату Плана генералне
регулације за насељено место Гуча.
3. Израда Плана поверeна је ДОО
„Инфоплан“ Аранђеловац, Ул. Краља Петра I 29.
4. Прелиминарна граница Плана генералне
регулације почиње у КО Гуча са севера од
тромеђе к.п.бр. 620/6, 1140 и 621/2, даље наставља
десним смером по спољашњем ободом к.п. бр.
621/2, 622/1, 622/3, 622/2, 622/4, 4976 (пут Гуча Чачак), 631/1, 641 (река Зеочица) у дужини од око
31м, а затим иде по ободу к.п. бр. 631/5(пут), 634,
688, 689, 687, 686, 685/3, 684/1, 706 (пут) у
дужини од око 84м, а потом скреће на запад
пресецајући к.п. бр. 705/1 и 707 (стара међа
између к.п. бр. 705/1 и 706), до тромеђе к.п. бр.
707, 708 и 709, а од тромеђе наставља спољашњем
ободом к.п. бр. 708, 712, 711/1, 714/1, 716/1, 718/1,
717/1, 720, 4975/2(поток Врањица), 4975/1,
4977(по регулацији пута Гуча - Чачак), 482/2,
482/1, 488/1, пресеца пут 4990/1 до тромеђе к.п.
бр. 1786/2, 1787/2 и 4990/1, затим наставља
ободом к.п. бр. 4990/1, 1784/3, 1812/1, 1812/8,
1812/9, 1811/1, 1810/2, 1810/1, 1810/4, 1806(пут),
1823/1 пресеца планирану саобраћајницу и прати
је поклапајући се са источним ободом до к.п. бр.
1827/2, иде даље ободом к.п. бр. 1827/2, 1829/2,
1830/2, 1938/2, 1939/1, 1952, 1960, 1963, 1971/1,
1971/3, 2010/2, 2010/13, 2011/27, 2008/9, 2008/8,
2008/9, 3427/1, 3425/1, 3424, 4991/1(пут), пресеца
пут онда наставља спољашњем ободом к.п. бр.
3404/1, 3404/2, 3408, затим граница даље иде по
северној планираној регулацији пута (к.п.бр.
4989/4) у дужини од око 50 метара, онда пресеца
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пут и иде спољашњем ободом к.п. бр. 3387,
3388/2, 3386/1, 3386/2, 3383/2, 3385, 2979/1,
2979/2, 2989, 2990/1, 2991, 2992, 3227/2 (у
дужини од око 46 метара), ломи се ка југозападу
идући праволинијски до тромеђе к.п. бр. 3370/1,
3370/3 и 3306/4, наставља по спољашњим
ободима к.п. бр. 3370/3, 3371/3, 3374/2, 3376/2,
3377/1, 3378/1, 3520/5, 3520/9, 3520/1, 3519/1,
3517/1, 3515/2, 3514/1, 3497/1, 3387/2, 3489/1,
3489/6, 3489/3, 3489/4, 3489/2, 3457/1, 3456/1,
3459/2, 3460, 3463/1, 3466/4, 3464/2, 1783/6,
1783/5, 1783/4, 1782/4, 1782/3, 1782/1, 1779/2,
1779/10, 1779/11, 1779/12, 1779/14, 1987(пут),
1769/4 до пута к.п. бр. 1987 чијом јужном
планираном регулацијом наставља у дужини од
око 95 метара, затим иде по спољашњим ободима
к.п. бр. 3432(пут), 1757/2, 1755/1, 1754/2, 1754/3,
1753/3, 1753/2 све до тромеђе к.п. бр. 1753/2, 3731
и 3734(пут), онда пресеца пут, наставља ободом
к.п. бр. 3733, пресеца пут затим иде по планираној
регулацији пута пресецајући к.п. бр. 3790,
наставља по спољашњим ободима к.п. бр. 3791,
3792/1, 3792/2, 4985, 1749/5, 1749/6, 1749/4,
1749/8, 1749/11, 1748/3, 4983(по планираној
регулацији пута), 1731/3, 1731/1, 1696/1, 1694,
1689, 1679, 1690/2, 1691(пут), 1678/2, 1678/4,
1678/2 све до планиране регулације пута чијом
јужном планираном регулацијом иде у дужини од
34 метара, онда пресеца пут, затим иде по
спољашњим ободима к.п. бр. 1654/4, 1652, 1650/2,
1641, 1640, 1638/1, 1631, 1629/1, 1629/2, 1627/2,
1624/5, 1624/4, 1624/1, 1624/3, 1625/1, 4982(по
планираној регулацији), 1563, 1588/1, 1582/2,
1567/1, 1555/3, 1556/2, 1553, 1531/1,1531/3, 1088
(по планираној северној регулацији), 1073, 1074,
1079, 1078/2, 1078/3, 1077/2,1025/8,1025/6 све до
реке Белице,наставља поклапајући се са западном
регулацијом реке у дужини од око 860 метара,
онда пресеца реку.
Граница прелази у К.О. Турица идући ка
северу у дужини од око 50м, затим скреће на
исток до планиране регулације пута којом
наставља на север у дужини од око 40 метара,
затим иде по јужним ободом планиране
регулације саобраћајнице на запад у дужини од
око 120м, затим иде на север ободима парцела све
до планиране регулације пута чијом северном
страном иде у дужини од око 140 метара, прецеца
пут, ломи се ка истоку долазећи до границе
катастарских општина Турица и Гуча. Граница у
К.о. Гуча наставља ободом к.п. бр. 971/4, 966/2,
966/3, 975/1, 961/1(пут), пресеца пут, затим иде по
спољашњим ободима к.п. бр. 954, 927, 928, 929,
930/3, 934/2, онда пресеца к.п. бр. 925/3, наставља
по спољашњим ободима к.п. бр. 923/3, 914/3, 917,
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918, 919/3, 919/2, 422, 421/1, 421/2, онда иде по
северној регулацији планираног пута у дужини од
око 125 метара, пресеца пут, затим иде по
спољашњим ободима к.п. бр. 440/4, 440/3, 440/2,
440/1 све до тромеђе к.п. бр. 440/1, 443/2 и 444,
онда пресеца к.п. бр. 444 и 445/1 идући до
тромеђе 445/1, 446 и 447/3, наставља по
спољашњим ободима к.п. бр. 446, 450/1, 449/2,
449/1, 455/1, 451, 589, 588, 587 све до тромеђе к.п.
бр. 587, 590/1 и 586/3, онда пресеца к.п. бр. 586/3,
586/1 и 591,затим граница иде по северној и
источној планираној регулацији у дужини од око
265 метара одваја се од пута, наставља по
спољашњим ободима к.п. бр. 4976, 606, 630/3,
628/5, 630/6, онда пресеца к.п. бр. 628/4, 628/6,
625, 624/2, 624/1, 621/2 све до 620/6, 1140 и 621/2
одакле је опис границе и започет.
Површина обухвата Плана је око 300 ha. Горе
наведене парцеле чијим спољашњим ободом иде
граница налазе се унутар плана тј. У обухвату су.
Граница планског обухвата из претходног
става је оквирна, а биће ближе утврђена у фази
израде Плана генералне регулације.
5. Предметни План представљаће плански
основ за издавање информације о локацији,
локацијске дозволе и израду урбанистичкотехничких докумената.
6. У оквиру намене простора предметног
Плана су планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину, а за које су,
Просторним
планом
општине
Лучани,
дефинисане мере заштите животне средине.
7. Ово решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 14.11.2014. г. бр. 06-74-3/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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