III.ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У члану 5. износ „30.140.000 динара“, замењује се износом“ 30.520.000 динара“.
Члан 2.
Члан 6.мења се и гласи:
„Средства остварена од локалних комуналних такси и осталих прихода у дане Драгачевског сабора
трубача, преносе се корисницима буџета на рачун Центра за културу, спорт и туризам „Драгачево“ Гуча за
функцију 820, Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“ Лучани за функције 620 и
640 и Општинској управи општине Лучани за функције 410 и 110.
Планирана средства за инвестиције остварена од локалних комуналних такси и осталих прихода у
дане Драгачевског сабора трубача у укупном износу од 12.733.000 динара, распоређују се према
приоритетима, за следеће намене, и то за:
-пројекат Музеја трубе и Народне библиотеке, носилац инвестиције је Центар за културу, спорт и
туризам „Драгачево“ Гуча,
-реконструкцију Дома културе у Гучи (биоскопска сала, установе за туризам и установе за спорт),
носилац инвестиције је Центар за културу, спорт и туризам „Драгачево“ Гуча,
-асфалтирање путева и пресвлачење улица у Гучи, носилац посла Јавно предузеће „Дирекција за
изградњу и комуналну делатност Лучани.“
Члан 3.
У члану 7. износ“ 8.000.000 динара“, замењује се износом „6.739.519 динара“.
Члан 4.
У члану 24. става 1. речи “Дирекција за изградњу“, замењују се речима “Дирекција за изградњу и
комуналну делатност“.
Члан 5.
Након регистрације Установе библиотеке код надлежног суда, део средстава за плате ове установе
обезбедиће се са позиција 92 и 93, која ће се пренети у текућу буџетску резерву, а потом распоредити у
оквиру главе 2.4 а на позиције 116 и 117.
Члан 6.
Распоред и коришћење средстава у 2009. години, у оквиру раздела 2.Општинска управа општине
Лучани, функција 560-заштита животне средине неквалификована на другом месту, позиције 50-1 и 51-4.,
вршиће се по решењу Председника општине.
Опрема која се набави у оквиру раздела 2, функције 560-Заштита животне средине неквалификована
на другом месту, позиције 51-4-машине и опрема, уступиће се на трајно коришћење Јавном предузећу
"Дирекција за изградњу и комуналну делатност" Лучани.
Одлуку из става 2. овог члана доноси Председник општине.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу, наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Лучани“.
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