СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 8.

28. октобар 2014. године

Година 31.

1.
На основу одредаба члана 86. став 4.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС број 129/2007), сагласно Одлуци о
распуштању скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине
Лучани 05 број 020-12771/2014 („Службени
гласник РС“ број 113/2014), сходно члану 52.
тачка 7. Статута општине Лучани („Службени
гласник општине Лучании“ број 4/2014),
Привремени орган општине Лучани, именован
Решењем о именовању председника и чланова
Привременог органа општине Лучани 05 број
019-12772/2014 („Службени гласник РС“ број
113/2014), на седници одржаној дана 28.10.2014.
године, донео је:
ОДЛУКУ
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ И
НАКНАДАМА ЗА РАД У ПРИВРЕМЕНОМ
ОРГАНУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим актом регулише се радноправни
статус и накнада за рад председника и чланова и
секретара Привременог органа општине Лучани и
његових радних тела.
Друга права и обавезе по основу
обављања дужности у Привременом органу и
његовим радним телима, лица из става 1. овог
члана остварују на начин и у обиму који су
прописани законом, Одлуком о распуштању
скупштине општине Лучани и образовању
Привременог
органа
општине
Лучани,
Статутом општине Лучани и другим општим
актима општине које уређују ову материју и
Пословником Привременог органа општине
Лучани, сходно свом радноправном статусу
утвређеном овом Одлуком.
Члан 2.
Привремени орган има председника и
четири члана, које је именовала Влада Републике
Србије.
Привремени орган има секретара, кога је
именовао Привремени орган.

За разматрање и решавање појединих
питања из воје надлежности Привремени орган
може образовати радна тела.
II ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
II 1. Председник Привременог органа
Члан 3.
Председник Привременог органа није на
сталном раду у општини Лучани.
Председник Привременог органа за
обављање дужности у Привременом органу има
право на месечну накнаду у висини плате
председника општине Лучани.
Председник Привременог органа који је
запослен има право на накнаду у висини разлике
између своје плате и износа из става 2. овог
члана.
II 2. Чланови Привременог органа
Члан 4.
Члан Привременог органа није на сталном
раду у општини Лучани.
Члан Привременог органа за обављање
дужности у Привременом органу има право на
месечну накнаду у висини плате заменика
председника општине Лучани.
Члан Привременог органа који је запослен
има право на накнаду у висини разлике између
своје плате и износа из става 2. овог члана.
Члан Привременог органа који је остварио
право на пензију, има право на накнаду у висини
разлике између пензије и износа из става 2. овог
члана.
III СЕКРЕТАР ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 5.
Секретар Привременог органа је на
сталном раду у општини Лучани.
Секретар
Привременог
органа
за
обављање дужности у Привременом органу има
месечну плату у висини плате начелника
Општинске управе општине Лучани.
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IV РАДНА ТЕЛА
Члан 6.
Председник радног тела нема право на
накнаду за време обављања дужности у радном
телу кога именује Привремени орган.
Члан радног тела има право на накнаду
за учествовање у раду радног тела у висини
накнаде која је прописана за члана радног тела
Скупштине општине Лучани.
V ФИНАНСИРАЊЕ

На основу одредаба члана 86. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/2007), тачке 4. став 2. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани 05 број 02012771/2014 („Службени гласник РС“ број 113/2014)
Привремени орган општине Лучани, на
седници оджаној 28.10.2014. године, донео је
OДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 7.
Плате, накнаде и друга права и обавезе
председника, члана и секретара Привременог
органа и члана радног тела Привременог органа
финансирају се из буџета општине Лучани.
Стручне, административне и друге
послове за потребе остваривања права и обавеза
председника
и
чланова
и
секретара
Привременог органа утврђених овом одлуком
врши Општинска управа општине Лучани, у
поступку и на начин који су прописани за
вршење истих послова за Скупштину,
Општинско веће и Председника општине
Лучани.
VI ЗАВРШНА ОДРЕДБА

1. Именује се Весна Кодранов из Лучана,
дипломирани правник, за секретара Привременог
органа општине Лучани.
2. Секретар Привременог органа општине
Лучани, стара се о обављању стручних послова у
вези са сазивањем и одржавањем седница
Привременог органа и руководи административно правним пословима везаним за његов рад.
3. Секретар Привременог органа општине
Лучани, послове из тачке 2. ове одлуке врши до
конституисања скупштине општине Лучани и
избора њених извршних органа.
4. Секретар Привременог органа општине
Лучани је на сталном раду у општини Лучани.
5. Ова одлука се објављује у Службеном
гласнику општине Лучани.

Члан 8.
Ову одлуку доноси Привремени орган
већином гласова од укупног броја чланова и њене
измене и допуне врше се на исти начин.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Лучани“, а примењиваће се до
конституисања новог сазива Скупштине
општине Лучани и избора извршних органа
општине, након одржаних избора за одборнике
Скупштине општине Лучани.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-5/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-4/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
3.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом 32. Закона
о локалној самоуправи и чланом 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 4/14),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ

Страна
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Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског
штаба за ванредне ситуације општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани бр. 7/10 и 8/12) у
члану 4. став 1.
- тачка 1. речи: „Председник општине
Лучани“ замењују се речима: „ Мр Слободан
Јоловић, председник Привременог органа
општине Лучани“.
- тачка 2. речи: „заменик председнка
општине“ замењују се речима: „Мр Милош
Веланац, члан Привременог органа општине
Лучани“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „ Службеном
гласнику општине Лучани“, а примењује се до
конституисања Скупштине и избора извршних
органа општине Лучани након одржаних избора,
у складу са законом.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-22/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
4.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
општине Лучани” број 129/2007) и тачке 7.
Одлуке ораспуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа
општине Лучани 05 број 020-12771/2014
(„Службени гласник РС“ број 113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници оджаној 28.10.2014. године, донео је
ПОСЛОВНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се организација и начин рада Привременог органа општине
Лучани (у даљем тексту: Привремени орган),
права, дужности и одговорности чланова
Привременог органа и друга питања од значаја
за рад Привременог органа.

Број 8/2014

Члан 2.
Рад Привременог органа и радних тела које
буде образовао доступан је јавности.
У случајевима предвиђеним законом,
Статутом општине Лучани и овим пословником,
јавност рада се може искључити.
Члан 3.
Привремени орган обавља послове из
надлежности
Скупштине
општине
Лучани,
Општинског већа општине Лучани и Председника
општине Лучани, утврђене законом и Статутом
општине Лучани, до конституисања Скупштине
општине Лучани и извршних органа општине
Лучани.
Члан 4.
Привремени орган је колективни орган.
Привремени орган има председника и
четири члана које је именовала Влада Републике
Србије.
Председник представља и организује рад
привременог органа, председава његовим седницама
и обавља друге послове које му Привремени орган
повери.
У случају одсутности или спречености
председника, замењује га члан Привременог органа
кога председник овласти.
Члан 5.
Привремени
орган
користи
печат
Председника општине Лучани, у складу са законом
и овлашћењима.
Секретар Привременог органа одговоран је
за употребу печата.
II СЕКРЕТАР ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 6.
Привремени орган има секретара који се
стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница Привременог
органа и његових радних тела и руководи
административно правним пословима везаним за
њихов рад.
Секретара именује Привремени орган, на
образложен предлог председника Привременог
органа, већином гласова од укупног броја чланова
привременог органа.
Члан 7.
За секретара Привременог органа може бити
именовано лице са завршеним правним факултетом,
положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године.
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Члан 12.

Привремени орган може на образложени
предлог председника привременог органа
разрешити секретара, на исти начин на који је
постављен.
Члан 8.
Секретар привременог органа има
права и дужности у привременом органу
одређене законом, Одлуком о распуштању
скупштине општине Лучани и образовању
привременог органа општине Лучани и овим
пословником.
Секретар Привременог органа je на
сталном раду у општини Лучани.
Секретар Привременог органа за
обављање дужности у Привременом органу
има право на плату и друга права за време
обављања дужности.
Привремени орган посебним актом
уређује
радноправни
статус
секретара
Привременог органа, као и накнаду за рад у
Привременом органу.

Седницу Привременог органа сазива
председник Привременог органа, по потреби, а
најмање једном у 15 дана.
Председник Привременог органа дужан је да
сазове седницу ако то писаним путем затраже
најмање три члана Привременог органа, и то у року
од седам дана од дана достављања предлога.
Писани предлог за сазивање седнице
Привременог органа мора садржати предлог дневног
реда седнице у којем могу бити предложене само
тачке дневног реда из надлежности Привременог
органа, утврђене законом и Статутом општине
Лучани.
Ако предлог не испуњава услове утврђене
ст. 2. и 3. овог члана, председник Привременог
органа ће исти предлог одбацити.
Седница се може одржати и телефонским
путем, уколико за то постоје оправдани разлози и
то само за разматрање питања из надлежности
Председника општине и Општинског већа.

III СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Члан 13.

III 1. Припремање и сазивање седнице

Седнице Привременог органа сазива његов
председник, по правилу писаним путем.
Када постоје оправдани разлози, који
морају бити образложени, седница се може
сазвати и телефонским путем.
Писани позив садржи место и време
одржавања седнице.
Уз позив за седницу члановима Привременог
органа доставља се предлог дневног реда, материјал
који се односи на предлог дневног реда и записник
са претходне седнице.
Ако се седница сазива телефонским
путем, материјал из претходног става овог члана
доставља се непосредно пре одржавања седнице.
Председник Привременог органа одређује
коме се упућује позив са материјалом за седницу
Привременог органа.

Члан 9.
Привремени орган ради и одлучује
на седницама.
О припремању и сазивању седнице
Привременог органа стара се председник
Привременог органа уз помоћ секретара.
Члан 10.
Припремање материјала за седницу
Привременог органа врши Општинска управа
општине Лучани (у даљем тексту: Општинска
управа), у оквиру своје надлежности,
односно други обрађивач за питања из своје
надлежности.
Материјали за седницу Привременог
органа припремају се на начин утврђен
актима органа општине Лучани за седницу
Скупштине општине и Општинског већа.
Нацрте аката које доноси Привремени
орган
Општинска
управа
доставља
председнику Привременог органа у циљу
сачињавања предлога дневног реда за седнице
Привременог органа.
Члан 11.
У предлог дневног реда председник
Привременог органа уноси предлоге из
надлежности Скупштине општине Лучани,
Општинског већа и Председника општине
Лучани.

III 2. Отварање седнице
Члан 14.
Привремени орган ради и одлучује на
седници којој присуствује већина од укупног броја
чланова Привременог органа.
Гласање на седници Привременог органа је
јавно.
Ако се на седници констатује да не постоји
већина за одлучивање, председавајући одлаже
седницу за одређени дан и час, са истим дневним
редом.

5

Страна

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 15.
Седницама Привременог органа, поред
чланова, могу да приствују и друга лица која
председник Привременог органа позове.
III 3. Ток седнице
Члан 16.
Пре утврђивања дневног реда усваја се
записник са претходне седнице Привременог
органа.
Члан 17.
Дневни
ред
седнице
утврђује
Привремени орган.
Председник или члан Привременог
органа могу предлагати измене и допуне
предложеног дневног реда.
Предлагач је дужан да образложи
разлоге због којих предлаже измену дневног
реда.
Члан 18.
Чланови Привременог органа се посебно
изјашњавају прво о сваком предлогу за измену и
допуну предложеног дневног реда, а затим о
предложеном дневном реду у целини.
Привремени орган може у току седнице,
без расправе извршити измене у редоследу
тачака дневног реда, на предлог председавајућег.
После усвајања дневног реда прелази се
на расправу појединих питања по редоследу
утврђеном у дневном реду.
Члан 19.
Пријава за реч подноси се председнику
по отварању претреса и може се подносити све
до закључења расправе.
Председник даје реч говорницима по
реду пријаве.
Председник може и преко реда дати реч
предлагачу.
Привремени орган може одлучити да по
одређеним питањима саслуша представника
појединих предузећа, органа и организација, као
и поједине грађане.
Члан 20.
Када председник оцени да ће претрес
појединих питања дуже трајати, или када је
пријављен већи број говорника, може
предложити да се ограничи трајање говора
сваког учесника у расправи, осим говора
предлагача и известиоца и да сваки учесник у
расправи по истом питању говори само једанпут.
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Члан 21.
Када
је
време
говора
ограничено,
председник ће у случају прекорачења одређеног
времена, опоменути говорника да је време протекло,
а ако овај за наредни минут не заврши говор,
одузеће му реч.
Члан 22.
Говорник може да говори само о питању које
је на дневном реду.
Нико не може прекидати говорника нити га
опомињати, осим председника Привременог органа
у случајевима предвиђеним овим Пословником.
Члан 23.
Члану Привременог органа који жели да
говори о повреди овог Пословника, председник даје
реч одмах по завршеном излагању претходног
говорника.
Члан Привременог органа је дужан да наведе
која је одредба пословника по његовом мишљењу
повређена и образложи у чему се састоји повреда.
Председник је дужан да да објашњењ у
погледу стављене примедбе.
Ако члан Привременог органа не буде
задовољан датим објашњењем, председник позива
Привремени орган да без расправе одлучи о том
питању.
Члан 24.
Уколико се члан Привременог органа у свом
излагању на седници увредљиво изрази о другом
члану или погрешно протумачи његово излагање,
члан Привременог органа на кога се излагање
односи има право да затражи реч, односно реплику.
Одлуку у случају става 1. овог члана, доноси
председник Привременог органа.
Уколико председник Привременог органа не
дозволи тражену реплику, члан који је тражио
реплику може затражити да се о томе изјасни
Привремени орган, без расправе.
Реплика не може трајати више од три
минута.
III 4. Одлучивање
Члан 25.
Привремени орган о сваком предлогу који је
стављен на дневни ред седнице одлучује после
расправе, осим у случајевима у којима је овим
Пословником одређено да се одлучује без расправе.
Пре и после расправе Привремени орган
може да одлучи да се поједино питање скине са
дневног реда.
Члан 26.
После закључене расправе прелази се на
гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини.
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Члан 27.
Привремени орган одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја чланова
Привременог органа.
Члан 28.
Гласање на седници је јавно.
Чланови Привременог органа гласају
изјашњавањем за предлог или против предлога
или се уздржавају од гласања.
Гласање се врши дизањем руке или
поименично.
Када се гласа дизањем руке, председник
прво позива да подигну руке чланови који
гласају „за”, затим они који гласају „против” и
најзад чланови који се „уздржавају” од гласања.
Поименично се гласа тако што чланови
по прозивци изјављују да гласају „за” или
„против” или да се „уздржавају” од гласања.
Поименично гласање врши се ако то
одреди председник или ако то Привремени
орган одлучи на предлог чланова, ради тачног
утврђивања резултата гласања.
III 5. Одржавање реда на седници
Члан 29.
О реду на седници Привременог органа
стара се председник Привременог органа.
За повреду реда на седници, председник
може да изрекне меру упозорења или одузимање
речи.
Привремени орган, на предлог председника, може да изрекне меру удаљења са
седнице.
Члан 30.
Мера упозорења изриче се члану
Привременог органа који својим понашањем,
узимањем
речи
када
му
председник
Привременог органа није дао, који и поред
упозорења председника Привременог органа
говори о питању које није на дневном реду, ако
прекида говорника у излагању или добацује,
односно омета говорника или на други начин
угрожава слободу говора и ако другим
поступцима нарушава ред на седници или
поступа противно одредбама овог пословника.
Члан 31.
Мера одузимања речи изриче се члану
Привременог органа коме су претходно
изречене две мере упозорења.
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Члан 32.
Мера удаљења са седнице изриче се члану
који и после изречене мере упозорења, односно мере
одузимања речи, омета или спречава рад на седници.
Члан Привременог органа може бити удаљен
само са седнице на којој је повредио ред.
Члан према коме је изречена мера удаљења
са седнице дужан је да се одмах удаљи из
просторије у којој се седница одржава.
Ако председник Привременог органа
редовним мерама не може да одржи ред на седници,
одређује кратак прекид седнице.
Члан 33.
Одредбе о одржавању реда на седници
Привременог органа примењују се и на све друге
учеснике на седници Привременог органа.
III 6. Записник
Члан 34.
О раду на седници Привременог органа води
се записник.
О вођењу записника стара се секретар.
У записник се обавезно уноси време и место
одржавања седнице, имена председавајућег и
записничара, имена оправдано и неоправдано
одсутних чланова, имена лица која су присуствовала
седници по позиву и као гости; кратак ток седнице
са назнаком питања о којима се расправљало и
одлучивало и именима говорника; резултат гласања
по појединим питањима; назив свих аката донетих
на седници.
Председник формулише акта које се уносе у
записник.
Исто то право има и сваки говорник у
погледу формулације својих предлога и мишљења.
Члан 35.
На седници Привременог органа може се
вршити и магнетофонско снимање.
Магнетофонске снимке могу користити само
чланови Привременог органа.
Оригинал
записника
чува
се
у
документацији Скупштине општине а препис
записника доствља се члановима Привременог
органа уз позив за наредну седницу.
Записник потписује председник Привременог органа и записничар.
IV ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И
ДРУГИХ АКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
IV 1. Акта која доноси Привремени орган

7

Страна

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Члан 36.
Привремени орган одлучује о питањима
из надлежности Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине, већином
гласова чланова Привременог органа.
Привремени орган доноси: пословник,
одлуке, решења, закључке, препоруке, правилнике, наредбе, упутства и даје аутентична
тумачења аката која доноси.
IV 2. Поступак за доношење одлуке и других
аката
Члан 37.
Предлог одлуке и других аката може да
поднесе председник и сваки члан Привременог
органа у складу са законом и Статутом општине.
Предлог одлуке и других аката подноси
се у облику у коме се доноси и мора бити
образложен.
Образложење мора да садржи правни
основ и разлоге доношења одлуке и других
аката, објашњење циља који се жели постићи и
процену износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке и других аката.
Члан 38.
Предлог одлуке и других аката који је
упућен Привременом органу, председник
доставља члановима Привременог органа.
Ако предлог одлуке и других аката није
припремљен у складу са овим пословником,
председник Привременог органа затражиће од
предлагача да предлог одлуке и других аката
усклади са одредбама овог пословника, при
чему ће прецизно навести у чему се састоји та
неусклађеност.
Члан 39.
Предлагач одлуке и других аката
односно његов представник, може на почетку
расправе да изложи допунска образложења.
Предлагач одлуке и других аката има
право да повуче предлог одлуке и других аката
све до завршетка претреса предлога одлуке и
других аката на седници Привременог органа.
IV 3. Амандман
Члан 40.
Предлог за измену и допуну предлога
одлуке, у облику амандмана, подноси се
председнику Привременог органа у писаном
облику.
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Амандман може поднети председник и члан
Привременог органа.
Амандман се подноси пре седнице, а
изузетно на седници у току расправе о том предлогу.
О амандману се обавезно изјашњава
предлагач и председник Привременог органа када
он није предлагач.
Предлагач
одлуке
може
подносити
амандмане све до закључења расправе о предлогу.
Члан 41.
Привремени орган одлучује о поднетим
амандманима по редоследу чланова предлога
одлуке.
Ако је поднето више амандмана на исти члан
одлуке, прво се одлучује о амандману којим се
предлаже брисање одредаба тога члана а затим о
амандману којим се предлаже измена целог члана.
Прихваћени амандмани постају саставни део
предлога одлуке.
IV 4. Хитан поступак
Члан 42.
Привремени орган може, изузетно, донети
акт и по хитном поступку.
По хитном поступку може да се донесе акт
којим се уређују само питања и односи настали
услед околности које нису могле да се предвиде, а
недоношење акта по хитном поступку могло би да
проузрокује штетне последице, као и акти из
надлежности Општинског већа о којима се одлучује
у другостепеном управном поступку.
Предлог да се акт донесе по хитном
поступку мора бити образложен.
О предлогу да се акт донесе по хитном
поступку Привремени орган одлучује као о
предходном питању, без расправе, пре утврђивања
дневног реда, а ако Привремени орган усвоји
предлог да се акт донесе по хитном поступку,
предлог акта уноси се у дневни ред исте седнице.
Предлог акта који се доноси по хитном
поступку,
мора
се
доставити
члановима
Привременог органа најкасније до почетка седнице.
Председник Привременог органа, на
почетку седнице, одређује време неопходно за
упознавање са предлогом акта који се доноси по
хитном поступку.
IV 5. Скраћени поступак
Члан 44.
По скраћеном поступку Привремени орган
без претреса одлучује о кадровским, управним
предметима и другим појединачним актима на
предлог председника.
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Предлози аката о којима се одлучује у
скраћеном поступку морају бити груписани у
предлогу дневног реда у посебном одељку
означеном као „предлози о којима се одлучује у
скраћеном поступку“.
Привремени орган може на предлог три
члана Привременог органа одлучити да се
поједини предлози аката пребаце из дела
предлога дневног реда о којем се одлучује у
скраћеном поступку, у део предлога дневног
реда о којем се одлучује у редовном поступку.
О свим предлозима аката из скраћеног
поступка гласа се у целини и истовремено.
V 5. Потписивање и објављивање аката
Члан 44.
Акта донета на седници
председник Привременог органа.

потписује

Члан 45.
Изворник акта потписан од стране
председника Привременог органа и оверен
печатом чува се у документацији Скупштине
општине.
Под изворником акта подразумева се
текст акта који је усвојен на седници
Привременог органа.
О изради изворника акта и његових
отправака, чувања изворника акта и њиховој
евиденцији, објављивања аката и достављању
заинтересованим органима и организацијама
стара се секретар Привременог органа и
организицина јединица општинске управе која
обавља скупштинске и заједничке послове.
Члан 46.
Општа акта из члана 36. овог пословника
објављују се у „Службеном гласнику општине
Лучани”.
О објављивању аката које је донео
Привремени орган стара се секретар привременог органа.
Секретар Привременог органа, на основу
изворног текста одлуке или другог прописа или
општег акта или аутентичног тумачења даје
исправке грешака у објављеним текстовима ових
аката.
VI КОМИСИЈЕ И РАДНА ТЕЛА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
VI 1. Образовање и састав
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Члан 47.
За разматрање и решавање појединих питања
из надлености Привременог органа и вршење других
послова у складу са Статутом општине и овим
Пословником могу се образовати комисије и радна
тела (у даљем тексту: радна тела).
Члан 48.
Радно тело чине председник и највише
четири члана.
Председника и чланове радних тела
именује Привремени орган.
Председник радног тела именује се из
реда чланова Привременог органа, а чланови
радних тела Привременог органа могу бити и
грађани.
Председник радног тела нема право на
накнаду за рад у радном телу, а право на накнаду
за рад у радном телу чланова радног тела,
утврђује се одлуком Привременог органа.
Члан 49.
Радна тела разматрају питања из
надлежности Привременог органа, у вези са чим
оцењују целисходност предложених решења и
достављају П ривременом органу предлог и
мишљење, пре разматрања тих питања на
седници ривременог органа.
Састав и надлежност радних тела
Привременог органа, утврђује се актом о
њ иховом образовању, у складу са законом и
овим пословником.
На начин рада радних тела привременог
органа сходно се примењују одредбе Статута
општине Лучани и овог Пословника.
VI 2. Седнице радних тела
Члан 50.
Прву седницу радног тела сазива председник
Привременог органа.
Седницу радног тела сазива Председник
радног тела по сопственој иницијативи или на
иницијативу 1/3 чланова радног тела.
Председник Привременог органа може
сазвати седницу радног тела.
Члан 51.
Радно тело ради у седници када је присутна
већина чланова, а одлучује већином гласова
присутних.
Обавештење о датуму и дневном реду
седнице радног тела доставља се члановима радног
тела најкасније три дана пре одржавања седнице.
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Члан 52.
Седници
радног
тела
може
присуствовати предлагач аката који се на
седници разматрају.
У раду радног тела, по позиву, могу
учествовати стручни и научни радници, без
права одлучивања.
Члан 53.
По завршеном претресу, радно тело
подноси Привременом органу извештај који
садржи мишљење и предлоге радног тела.
Радно тело одређује известиоца који на
седници Привременог органа
образлаже
извештај радног тела.
Члан 54.
седници радног

На
тела води се
записник.
У записник се обавезно уносе: имена
присутних, предлози изнети на седници, ставови
радног тела, свако издвојено мишљење, као и
име известиоца радног тела.
Записник са седнице радног тела,
потписује председник радног тела и записничар.
Члан 55.
Стручне, административне и друге
послове за потребе привременог органа и
његових радних тела врши Општинска управе
општине Лучани, у поступку и на начин који су
прописани за вршење истих послова за
Скупштину, Општинско веће и Председника
општине Лучани.
Општинска управа општине Лучани је
дужна да привременом органу на захтев
Председника и чланова достави потребну
документацију,
податке
и
информације
неопходне за рад привременог органа, извештаје
о обављању послова из своје надлежности и о
извршењу обавеза и радних задатака од значаја
за рад привременог органа.
VI 3. Права и дужности председника и
чланова привременог органа општине
Члан 56.
Члан Привременог органа има права и
дужности у Привременом органу одређене
законом, Одлуком о распуштању Скупштине
општине Лучани и образовању Привременог
органа општине Лучани и овим Пословником.
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Члан 57.
Члан Привременог органа је дужан да
присуствује седници Привременог органа и
учествује у његовом раду и одлучивању.
Председник Привременог органа може да
одобри члану одусуство са седнице из оправданих
разлога, о чему обавештава Привремени орган.
Члан има право да буде редовно,
благовремено и тачно обавештаван о питањима
која се разматрају и о којима се одлучује на
седници привременог органа, као и о другим
питањима чије му је познавање потребно ради
обављања функције члана Привременог органа.
Члан 58.
Обавештења и информације о раду осталих
органа општине Лучани, чланови Привременог
органа могу добити преко председника Привременог
органа, а на начин и у складу са Статутом општине.
Органи, организације, јавна предузећа и
установе општине Лучани су у обавези да у складу
са Статутом општине Привременом органу, преко
председника Привременог органа, подносе писмене
извештаје о обављању послова из своје
надлежности, као и о извршењу обавеза и радних
задатака од значаја за рад привременог органа.
Члан 59.
Председник и чланови Привременог
органа могу бити на сталном раду у општини
Лучани.
Председник и члан Привременог органа за
обављање дужности у Привременом органу имају
право на плату или накнаду и друга права за време
обављања дужности.
Привремени орган посебним актом уређује
радноправни статус председника и чланова
привременог органа, као и накнаду за рад у
привременом органу.
VII ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Члан 60.
Финансирање послова општине Лучани,
током вршења послова од стране Привременог
органа, врши се из буџета општине Лучани.
Финансирање послова Привременог органа
општине Лучани врши се из буџета општине Лучани.
Наредбодавац за извршење буџета општине
Лучани, до конституисања Скупштине општине
Лучани и избора њених извршних органа, на основу
одлука Привременог органа је председник Привременог органа.
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VIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 61.
Овај Пословник доноси Привремени орган
већином гласова од укупног броја чланова.
Измене и допуне Пословника врше се на
исти начин на који се Пословник усваја.
Овај Пословник ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Лучани“, а примењиваће се
до конституисања новог сазива Скупштине
општине Лучани и избора извршних органа
општине, након одржаних избора за одборнике
Скупштине општине Лучани.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-3/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
5.
На основу Члана 86. Став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), сходно члану 46 став 6. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС“
број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) и тачки
1. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа
општине Лучани, 05 број 020-12771/2014
(„Службени гласник РС“ број 113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да је одборницима
изабраним на локалним изборима одржаним 06.
маја 2012. године, и то:
1. Слободану Јоловићу, магистру економских
наука из Гуче, ул. Браће Дмитровић бр. 5
2. Зорици Милошевић, дипл. инжењеру
пољопривреде из Села Гуча, Велес,
3. Радиши Василићу, дипл.економисти из Гуче,
ул. Браће Дмитровић бр. 7
4. Чедомиру Протићу, пензионеру из Лучана,
ул. ЈА бр. 15
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5. Миленку Рудинцу, предузетнику из Горњег
Дубца
6. Владимиру Кнежевићу, вишем тренеру скијања
из Каоне
7. Зорану Плазинићу, економском техничару из
Губереваца
8. Милошу
Ковачевићу,
пољопривредном
техничару из Виче
9. Рашу Доловићу, раднику из Котраже
10. Слободану Милићу, возачу из Каоне-Глог
11. Борисаву Петрићевићу машинском техничару из
Турице
12. Милуну Буквићу, пензионеру из Лучана, ул. ЈА
бр. 8
13. Бранку Карићу, хемијском техничару из Крстаца
14. Милољубу Јовичићу, дипломираном правнику из
Лучана, Иве Андрића бр. 2
15. Славици Анђелић,трговцу из Села Гуча, Белица
16. Предрагу Даниловићу, струковном менаџеру из
Гуче, ул. Богдана Капелана
17. Славољубу Ковачевићу, хемијском техничару из
Виче
18. Милици Радовановић, хемијском техничару из
Гуче, ул. Републике бр. 198
19. Светлани Бојовић, из Ртара
20. Љиљани Радовић, дипломираном економисти из
Гуче, Браће Дмитровић бб
21. Мирјани Јоковић, хемијском техничару из
Лучана, ул. Вука Караџића бр. 29
22. Мирославу Бујошевићу, ветеринарском
техничару из Белог Камена
23. Бранку Илићу, лекару из Лучана, Ул. Ранка
Тајсића 1
24. Радиши Ковачевићу, електроинжењеру из
Дучаловића
25. Оливери Мијаиловић, медицинској сестри из
Котраже
из
26. Јелени Ђорђевић, медицинској сестри
Гуче, ул. Пионирска бр. 26
27. Милошу Пајићу, професору из Лучана , Ул. ЈА
бр. 14
28. Драгану Шушићу, професору из Села Гуча
29. Јелени Савић, доктору медицине из Лучана, ул.
ЈА бр. 92
30. Душану Симеуновићу, раднику из Турице
31. Слободану Поповићу, професору из Гуче, ул.
Албанске споменице бр. 18
32. Милошу Обреновићу, комерцијалисти из
Лучана, ул. ЈА бр. 10
33. Надежди Златић, професору из Села Лучани
34. Александру Пајовићу, лекару из Гуче, ул.
Републике бр. 62
35. Цмиљи Јаћимовић, дипл. инжењеру технологије
из Лучана, Змај Јовина 1/2
36. Горану Јаћимовићу, инжењеру технологије из
Пухова
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37. Радојки Ђорђевић, професору из Лучана, ул.
4. децембра бр. 17
38. Бранку Божанићу, енергетичару из Села Гуча
39. Милораду Дмитрићу, наставнику математике
из Гуче, Пионирска 33
40. Анки Радојичић, економисти из Горње
Краварице
41. Милоју Терзићу, инжењеру електротехнике
из Властељица
42. Борку Рашковићу, професору из Лучана, ул.
Иве Андрића бр. 2
43. Радомиру Драмлићу, инжењеру геодезијеиз
Села Гуча
44. Снежани Чворовић, раднику из Доње
Краварице
45. Ивани Домановић, хемијском техничару из
Села Лучани
престао мандат одборника у
општине Лучани 23. октобра 2014.
је ступила на снагу Oдлукa о
Скупштине општине Лучани.
2. Ово решење објавити у
гласнику општине Лучани”.

Скупштини
године, када
распуштању
„Службеном

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-6/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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1. Утврђује се да Драган Шушић из Села
Гуча престаје да врши функцију председника
Скупштине општине Лучани, дана 23.10.2014.
године, ступањем на снагу Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-7/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
7.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом 32. тачка
10. Закона о локалној самоуправи и чланом 52. тачка
12. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14) и сагласно тачки 1. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине Лучани
05 број 020-12771/2014 („Службени гласник РС“
број 113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године, донео је

6.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом
32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи и
чланом 52. тачка 12. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14) и
сагласно тачки 1. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани 05 број
020-12771/2014 („Службени гласник РС“ број
113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је
Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА
ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ

Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА
ФУНКЦИЈЕ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да Оливера Мијаиловић из
Котраже престаје да врши функцију заменика
председника Скупштине општине Лучани, дана
23.10.2014. године, ступањем на снагу Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине Лучани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-8/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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8.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом
32. тачка 11. Закона о локалној самоуправи и
чланом 52. тачка 13. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14) и
сагласно тачки 1. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани 05 број
020-12771/2014 („Службени гласник РС“ број
113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је
Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ВРШЕЊА
ФУНКЦИЈЕ
СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да Весна Кодранов из
Лучана престаје да врши функцију секретара
Скупштине општине Лучани, дана 23.10.2014.
године, ступањем на снагу Одлука о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине
Лучани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-9/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

1. Утврђује се да је Младомиру
Сретеновићу
из
Лучана
престао
мандат
Председника општине Лучани дана 23.10.2014.
године ступањем на снагу Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани.
2. Именовани престаје да обавља послове
из своје надлежности 27.10.2014. године, када је на
дужност ступио Привремени орган општине
Лучани.
3. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-10/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
10.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом 32. тачка
12. и члановима 50. и 51. Закона о локалној
самоуправи и чланом 52. тачка 14. Статута општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14) и
сагласно тачки 1. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Лучани и образовању Привременог органа
општине
Лучани
05
број
020-12771/2014
(„Службени гласник РС“ број 113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године, донео је

9.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом
32. тачка 12. и чланом 51. Закона о локалној
самоуправи и чланом 52. тачка 14. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14) и сагласно тачки 1. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине
Лучани 05 број 020-12771/2014 („Службени
гласник РС“ број 113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је

Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да је Др Зорици Ковачевић
из
Дучаловића
престао
мандат
заменика
председника општине Лучани дана 23.10.2014.
године, ступањем на снагу Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани.
2. Именована престаје да обавља послове
из своје надлежности 27.10.2014. године, када на
дужност ступа Привремени орган општине Лучани.
3. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.

13

Страна

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-11/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
11.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом
58. став 3. Закона о локалној самоуправи и
чланом 111. став 1. Статута општине Лучани
(„Сл. гласник општине Лучани“ број 4/14) и
сагласно тачки 1. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Лучани и образовању
Привременог органа општине Лучани 05 број
020-12771/2014 („Службени гласник РС“ број
113/2014),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је
Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ФУНКЦИЈЕ
ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да Веселин Јовановић из
Гуче, престаје да врши функцију помоћника
Председника општине Лучани дана 23.10.2014.
године, када је ступила на снагу Одлука о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине
Лучани.
2. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.

Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године, донео је
Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
1. Утврђује се да је Општинском већу
општине Лучани у саставу:
- Мр
Радош
Миловановић,
дипломирани инжењер технологије, из Лучана,
- Радован Илић, инжењер машинства, из
Гуче
- Жељко Славковић, рентген техничар,
из Гуче
- Јелена Алемпијевић, дипломирани
економиста, из Лучана
- Милић Домановић, дипломирани
инжењер агрономије, из Лисица
Јовашевић,
хемијски
- Бранислав
техничар, из Марковице
- Мирослав Радојичић, пензионер, из
Гуче
- Слободан
Корићанац,
машински
техничар, из Лучана
- Љубомир Радичевић, дипломирани
правник, из Гуче
престао мандат дана 23.10.2014. године, ступањем
на снагу Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа општине
Лучани.
2. Општинско веће престаје да обавља
послове из своје надлежности 28.10.2014. године,
када на дужност ступа Привремени орган општине
Лучани.
3. Ово Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани”.

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-12/2014-I

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-13/2014-I

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
12.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом
32. тачка 12. и чланом 51. Закона о локалној
самоуправи и чланом 52. тачка 14. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“ број 4/14) и сагласно тачки 1. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Лучани и
образовању Привременог органа општине
Лучани 05 број 020-12771/2014 („Службени
гласник РС“ број 113/2014),

Број 8/2014

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
13.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за кадровска,
административна, мандатно - имунитетска
питања и радне односе Скупштине општине
Лучани у саставу:
1. Надежда Златић из села Лучани,
председник
2. Мирјана Јоковић из Лучана, заменик
председника
3. Горан Јевремовић из Гуче, члан
4. Милорад Дмитрић из Гуче, члан
5. Ненад Драговић из Лучана, члан
6. Милољуб Пантелић из Дучаловића,
члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-1/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
14.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси

Број 8/2014

Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за представке и
жалбе Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Мирчета Ружић из Негришора, заменик
председника
2. Мирослав Тошић, члан
3. Јелена Ђорђевић из Гуче, члан
4. Зоран Кузмановић из села Гуча, члан
5. Милан Раичић из Гуче, члан
6. Вукашин Вујовић из Котраже, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-3/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
16.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е

РАЗРЕШАВА СЕ Koмисија за планове
Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Радомир Драмлић, председник
2. Ана Савић, заменик председника
3. Горан Јаћимовић, члан
4. Милош Милутиновић, члан
5. Богољуб Васовић, члан
6. Татјана Симоновић, члан
7. Наташа Стругаревић, члан

РАЗРЕШАВА
СЕ
Koмисија
за
равноправност полова Скупштине општине Лучани
у саставу:
1. Верица Адамовић из Марковице,
председник
2. Сузана Савић из Гуче, заменик
председника
3. Љубица Стамболић из Лучана, члан
4. Марија Бугарчић из села Гуча, члан
5. Јелена Савић из Лучана, члан
6. Јелена Ђуровић из Драгачице, члан

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-2/2014-I

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-4/2014-I

Р Е Ш Е Њ Е

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
15.

17.

На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),

На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
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19.
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА
СЕ
Комисија
за
статутарна питања, организацију и нормативна
акта Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Драган Шушић из села Гуча,
председник
2. Срђан Стевановић из Лучана, члан
3. Драган Рановић из села Гуча, члан
4. Милољуб Јовичић из Лучана, члан
5. Душан Милутиновић из Котраже, члан
6. Зоран Милосављевић, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-5/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Koриснички Савет јавних
служби Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Душко Полуга из Марковице, заменик
председника
2. Маја Милисављевић, члан
3. Весна Драмлић из села Гуча, члан
4. Бранко Перовић из Лучана, члан
5. Бојан Милекић из Гуче, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-7/2014-I
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На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА
СЕ
Комисија
за
студентске стипендије Скупштине општине
Лучани у саставу:
1. Милош Пајић из Лучана, председник
2. Миладин Златић из села Лучани,
заменик председника
3. Снежана Капларевић, члан
4. Прим. др. Душко Шулубурић из Гуче,
члан
5. Предраг Даниловић из Гуче, члан
6. Никола Симеуновић из Лучана, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-6/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
20.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Одбор за награде и
признања Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Анка Радојичић из Гуче, председник
2. Радисав Николић из Лисица, заменик
председника
3. Радош Марковић из Виче, члан
4. Добривоје Терзић из Гуче, члан
5. Сандра Јанковић из Лучана, члан
6. Драгана Васић, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-8/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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21.

23.

На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси

На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

РАЗРЕШАВА СЕ Савет за буџет и
финансије Скупштине општине Лучани у
саставу:
из Горачића,
1. Ђоко Суруџић
председник
2. Милосав Терзић из Гуче, члан
3. Љиљана Радовић из Гуче, члан
4. Милан Весовић из Лучана, члан
5. Марија Павићевић из Лучана, члан
6. Сретен Сретеновић из Гуче, члан

РАЗРЕШАВА СЕ Савет за пољопривреду и
село Скупштине општине Лучани у саставу:
1. Милић Домановић, председник
2. Душко Полуга из Марковице, заменик
председника
3. Микан Чакаревић из Котраже, члан
4. Зоран Радосављевић из Котраже, члан
5. Вукадин Дуканац из Котраже, члан
6. Милан Радичевић из Горње Краварице,
члан

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-9/2014-I

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-11/2014-I

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

22.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за друштвене
делатности Скупштине општине Лучани у
саставу:
1. Марија Рајић из села Гуча, председник
2. Бранко Божанић из Гуче, члан
3. Владимир Чворовић из Дљина, члан
4. Младен Милошевић из Ртију, члан
5. Радојица Велисављевић, члан
6. Снежана Равић из Гуче, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-10/2014I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.

24.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине Лучани
(„Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр.
4/14),
Привремени орган општине
Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за праћење примене
етичког кодекса Скупштине општине Лучани у
саставу:
1. Мица Обренић из Котраже, председник
2. Снежана Нешовановић из Пухова,
заменик председника
3. Јелена Бојовић из Лучана, члан
4. Марија Поповић из Гуче, члан
5. Јелена Савић из Лучана, члан
6. Ивана Домановић из села Лучани, члан

17

Страна

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014.г. бр.06-64-14-12/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
25.
На основу члана 86. став 4. а у вези са
чланом 36. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), тачке
6. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 113/2014) и члана
52. Статута општине Лучани („Сл. гласник
општине Лучани” бр. 4/14),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. МИЛАН МАТИЈАШЕВИЋ, дипл. правник
из Лучана, поставља се за Јавног правобраниоца
општине Лучани, на период од четири године,
почев од 29. октобра 2014. године.
2. Даном ступања на снагу овог Решења
престаје да важи Одлука о ангажовању адвоката
Горана Аврамовића, број 06-82-9/2013-I од
30.12.2013. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-18/2014-I

Р Е Ш Е Њ Е
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за урбанизам,
стамбено-комуналне делатности и заштиту
животне средине Скупштине општине Лучани у
саставу:
1. Мирко Јоковић из Лучана,
председник
2. Ана Савић из Лучана, заменик
председника
3. Милутин Радуловић из Крстаца, члан
4. Слободан Даниловић из Гуче, члан
5. Бранко Протић из Гуче, члан
6. Милош Радуловић из Гуче, члан
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-14-13/2014I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
26.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон), у вези са чланом 32.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“
број 129/07 и 83/14-др. закон), чланом 52.
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани” бр. 4/14) и чланом 6. Одлуке о
оснивању Јавног правобранилаштва општине
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/05
и 14/12)
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28.10. 2014. године донео је

Број 8/2014

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
27.
На основу члана 86. став 4. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/14 –
др. закон), у вези са чланом 32. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/14 –
др. закон), чланом 52. Статута општине Лучани
("Сл. гласник општине Лучани" број 4/14), чланом
130. став 3. Закона о здравственој заштити ( Сл.
гласник РС број 107/2005... и 93/2014) и члана 13.
Одлуке о оснивању Дома здравља Лучани ("Сл.
гласник општине Лучани" број 13/13),
Привремени орган општине Лучани на седници
одржаној 28.10.2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ
1. Именује се Управни одбор Дома здравља Лучани
у следећем саставу:
- представници оснивача
1. Радиша Василић из Гуче, председник
2. Зоран Милосављевић из Дљина, члан
3. Чедомир Протић из Лучана , члан
- из здравствене установе:
1. Др Драгана Благојевић, специјалиста опште
медицине, из Лучана, члан
2. Мица Обренић, медицинска сестра, из
Котраже, члан.
2. Решење објавити у «Службеном
гласнику
општине Лучани».
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-19/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
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28.
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РЕШЕЊЕ

На основу члана 86. став 4. Закона о локалној
самоуправи ( "Сл. гласник РС" број 129/07 и
83/14 – др. закон), у вези са чланом 32. Закона о
локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС" број
129/07 и 83/14 – др. закон), чланом 52. Статута
општине Лучани ("Сл. гласник општине
Лучани" број 4/14), чланом 130. став 3. Закона о
здравственој заштити ( Сл. гласник РС број
107/2005... и 93/2014) и члана 13. Одлуке о
оснивању Дома здравља Лучани ("Сл. гласник
општине Лучани" број 13/13),
Привремени орган општине Лучани на
седници одржаној 28.10.2014. године донео је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ
1. Именује се Надзорни одбор Дома здравља
Лучани у следећем саставу:
представници оснивача:
1. Марина Парезановић, дипломирани
економиста из Лучана, председник
2. Марија Славковић, дипломирани
правник из Гуче, члан
из здравствене установе:
Др Марта Вукићевић, специјалиста
гинекологије и акушерства, из Гуче, члан

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за кадровска,
административна, мандатно-имунитетска питања и
радне односе Привременог органа општине Лучани
у следећем саставу:
1. Милорад Јевђовић из Лучана, председник
2. Весна Стамболић из Лучана, заменик
председника
3. Наташа Мајсторовић из Пухова, члан
4. Зоран Пантелић из Дучаловића, члан
5. Милоје Терзић из Властељица, члан
6. Борко Рашковић из Лучана, члан и
7. Душко Милутиновић из Лучана, члан.
2. Комисија за кадровска, административна,
мандатно-имунитетска питања и радне односе даје
мишљења о предлозима аката које доноси
Привремени орган, припрема предлоге за избор и
именовања за које није прописана надлежност
другог органа, одлучује о питањима накнаде
трошкова, зарада и награда председника и чланова
Привременог органа, као и
лица која бира,
поставља и именује Привремени орган Општине
Лучани и одлучује о правима по основу сталног рада
изабраних, именованих и постављених лица која су
на сталном раду у Општини Лучани.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику
општине Лучани».
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-21/2014-I

2. Решење објавити у «Службеном глас-нику
општине Лучани».
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-20/2014-I
Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
29.
На основу Члана 86. Став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07 и 83/147 – др. закон) и тачке 6.
Одлуке о распуштању Скупштине општине
Лучани и образовању Привременог органа
општине Лучани, 05 број 020-12771/2014
(„Службени гласник РС“ број 113/2014), у вези
са члановима 66. и 74. Статута општине Лучани
(сл гласникопштине Лучани 4/14)
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године,
донео је

Председник
мр Слободан Јоловић, с.р.
30.
На основу члана 86. став 4. Закона о
локалној сaмоуправи („Службени гласник РС“ број
129/07 и 83/14-др. закон) у вези са чланом 32. Закона
о локалној самоуправи и чланом 52. Статута
општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“
број 4/14),
Привремени орган општине Лучани, на
седници одржаној 28. октобра 2014. године, донео је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ
ЛУЧАНИ
Члан 1.
У Одлуци о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације општине Лучани („Сл.
гласник општине Лучани бр. 7/10 и 8/12) у члану 4.
став 1.
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- тачка 1. речи: „Председник општине
Лучани“ замењују се речима: „ Мр Слободан
Јоловић, председник Привременог органа
општине Лучани“.
- тачка 2. речи: „заменик председнка
општине“ замењују се речима: „Мр Милош
Веланац, члан Привременог органа општине
Лучани“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „ Службеном
гласнику општине Лучани“, а примењује се до
конституисања Скупштине и избора извршних
органа општине Лучани након одржаних избора,
у складу са законом.
Привремени орган општине Лучани
У Лучанима, 28.10.2014. г. бр. 06-64-22/2014-I
Председник
Слободан Јоловић, с.р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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