СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Број 2.

10. фебруар 2016. године

Година 33

1.
На основу члана 90. став 1. тачка 6.
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 69. става 4. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“), број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/2015 ), захтева
Центра за културу и спорт општине Лучани, Гуча
и члана 7. став 1 и 15. Одлуке о буџету општине
Лучани за 2016. годину („Сл. гласник општине
Лучани“, број 26/15)
Председник општине донео је

основу документације која се налази у прилогу
овог ешења.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
У Лучанима, 21.01.2016. године,
број 400-23/2016-II
Председник општине
Весна Стамболић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2016. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 26/2015) Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0001 – Функционисање локалне
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 60,
Алинеја 1, Економска класификација – 499121 –
средства резерве – текућа резерва, oдобравају се
средства Општинској управи општине Лучани, за
индиректног корисника буџета општине - Центар
за културу и спорт општине Лучани, Гуча у
укупном износу од 68.350,оо динара.
Средства из претходне тачке овог решења
користиће се у оквиру Раздела 4 – Општинска
управа општине Лучани, Програма 14 – 1301 –
Развој спорта и омладине, Програмске активности
0001
–
Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима
и
савезима,
Функције 810 – Услуге рекреације и спорта, и то
на:
- Позицији 175 – Дотације невладиним
организацијама:
- Економска класификација 481911 –
Дотације спортским омладинским организацијама
у износу од 68.350,оо динара и план ове
апропријације повећаће се за 68.350,оо динара.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани за
индиректног
корисника
буџета
општине
наведеног у тачки 1. став 1. овог Решења, на име
покровитељства манифестације „Фестивал дечјих
чаролија Гуча 2015“ и 16 Међународног дечјег
фудбалског турнира „Трофеј Гуча 2015“, а на

.
2.
На основу члана 90. став 1. тачка 6.
Статута општине Лучани („Сл. гласник општине
Лучани“, број 4/2014), члана 69. става 4. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/15), пресуде
Апелационог суда у Крагујевцу Гж 1 број 880/15
од 16.11.2015. године и члана 7. став 1. и 15.
Одлуке о буџету општине Лучани за 2016. годину
(„Сл. гласник општине Лучани“, број 26/15)
Председник општине донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани за 2016. годину („Сл.
гласник општине Лучани“, број 26/15), Раздео 4.
Општинска управа општине Лучани, Програм 15
– 0602 – Локална самоуправа, Програмска
активност 0001 – Функционисање локалне
самоуправе, Функција 160 – Опште јавне услуге
неквалификоване на другом месту, Позиција 60,
Алинеја 1, Економска класификација – 499121 –
средства резерве – текућа резерва, oдобравају се
средства Председнику општине у укупном износу
од 229.584,39 динара.
Средства из претходне тачке овог решења
користиће се у оквиру Раздела 2 – Председник
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општине,
Главе 2.0., Програма 15 – 0602 –
Локална самоуправа, Програмске активности 0001
– Функционисање локалне самоуправе, Функције
110 – Извршни и законодавни органи, и то на:
- Позицији 32–Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног нивоа власти другом:
- Економска класификација 482251 –
Судске таксе у износу од 54,955,оо динара и план
ове апропријације повећаће се за 54.955,оо динара
и
- Позицији 34– Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа:
- Економска класификација 485119 –
Остале накнаде штете у износу од 174.629,39
динара и план ове апропријације повећаће се за
174.629,39 динара.
2. Средства по овом решењу одобравају
се Председнику општине - на име измирења
обавеза по Пресуди Апелационог суда у
Крагујевцу Гж 1 број 880/15 од 16.11.2015.
године, за накнаду штете за неискоришћен
годишњи одмор у износу од 102.231,20 динара, са
припадајућом затезном каматом у износу од
52.925,19 динара и порезом на доходак грађана у
складу са чланом 85. Закона о порезу на доходак
грађана у износу од 19.473,оо динара и
парничним трошковима за Јоловић Слободана из
Гуче из тачке 1. став 2. алинеја 1, а на основу
документације која се налази у прилогу овог
решења.
3. О реализацији овог решења стараће се
одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
У Лучанима, 25.01.2016. године,
број 400-29/2016-II
Председник општине
Весна Стамболић, с.р.
3.
На основу члана 90. став 1. тачка 6.
Статута оштине Лучани („Службени гласник
општине Лучани“, број 4/2014), члана 69. става 4.
Закона о буџетском систему («Службени гласник
Републике Србије», број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,
142/14 и 68/15-други закон), захтева Општинске
управе општине Лучани и члана 7. став 1 и 15.
Одлуке обуџету општине Лучани за 2016. годину
(«Службени гласник општине Лучани», број
26/15)
Председник општине донео је

Број 1/2012

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
1. Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Лучани
за 2016. годину
("Службени гласник општине Лучани", број
26/2015) Раздео 4. Општинска управа општине
Лучани, Програм 15 – 0602 – Локална самоуправа,

Програмска активност 0001 – Функционисање
локалне самоуправе, Функција 160 – Опште јавне
услуге неквалификоване на другом месту,
Позиција 60, Алинеја 1, Економска класификација
– 499121 – средства резерве – текућа резерва,
oдобравају се средства
Општинској управи
општине Лучани у укупном износу од 10.000,00
динара.
Средства из претходне тачке овог решења
користиће се у оквиру Раздела 4. – Општинска
управа општине Лучани, Програма 15 – 0602 –
локална самоуправа, Програмске активности 0001
– Функционисање локалне самоуправе, Извора
финансирања 01 – Приходи из буџета, Функције
130 – Остале опште услуге и то на:
- Позицији 44 – Награде запосленима и
остали посебни расходи:
- Економска класификација – 416111 –
Јубиларне награде у износу од 10.000,00 динара и
план ове апропријације повећаће се за 10.000,00
динара;
2. Средства по овом решењу одобравају
се Општинској управи општине Лучани, у
недостајућем износу, на име исплате јубиларних
награда за раднике Општинске управе општине
Лучани, којима је то право признато у 2016.
години по решењу Начелника општинске управе
општине Лучани, која се налазе у прилогу овог
решења.
3. О реализацији овог решења стараће се
Одељење за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Лучани“.
У Лучанима, 05.02.2016. године,
број 400-49/2016-II
Председник општине
Весна Стамболић, с.р.
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Број 1/2012
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РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА..................................................

Број 1/2012
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Издаје и штампа: Скупштина општине Лучани, одговорни уредник Милијанка Пантелић, Шеф Одељења за
скупштинске послове и месну самоуправу Општинске управе општине Лучани, телефон 032/515 0613, текући
рачун број: 840-742351843-94 - Приходи општинских органа управе
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