III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
За извршење Одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине и лица која он овласти.
Члан 5.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно
лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се
извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 6.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред руководиоца
индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе општине Лучани.
Члан 7.
Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лучани обавезанo је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника општине, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 8.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Председник општине.
Члан 9.
Председник општине доноси, на предлог Одељења за буџет и финансије Општинске управе
општине Лучани, решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за
одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.
Члан 10.
Општинско веће општине Лучани одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацимана на начин који је у складу са Законом
о буџетском систему.
Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10
%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 11.
Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове,
критеријуме и начин коришћења средстава из сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на
предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених
у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој
години.
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Члан 12.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 13.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2012. години по решењу Председника општине, на
предлог Одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Лучани, у оквиру раздела 2, на
позицији 59- донације осталим непрофитним институцијама-верске организације и глави 2.2 позицијама од
95 до 110 - месне заједнице.
Средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и
редовног рада које реализују удружења и хуманитарне организације, обезбеђују се у буџету општине
Лучани до висине процента пуњења буџета. Општинско веће општине Лучани доноси одлуку о расподели
средстава на основу Програма удружења и хуманитарне организације за 2012. годину. Предлог
финансијског плана за 2012. годину удружења и организације достављају најкасније до 31.01.2012. године,
Одељењу за буџет и финансије општинске управе општине Лучани.
Под програмом из става 2. овог члана нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите,
борачко–инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање
наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права,
образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, заштите животиња, као и
хуманитарни програми и други програми у којима удружење и хуманитарне организације искључиво и
непосредно следи јавне потребе.
Удружења и хуманитарне организације које су из буџета општине Лучани добиле средства за
реализовање програма, најмање једанпут годишње подносе извештај даваоцу средстава.
Члан 14.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом
Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2011. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене
у току 2011. године, преносе се у 2012. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет
одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 15.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво по принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако законом, односно актом Владе предвиђен
другачији метод.
Члан 16.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог
правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 17.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.
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Члан 18.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у
члану 3. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та
средства и остварена, и за намене утврђене овом Одлуком.
Ако буџетски корисници не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове Одлуке апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 19.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу
њихових захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 20.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2012. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 21.
Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности Председника општине, а у
складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2012. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику.
Члан 22.
Део средстава из члана 1. ове Одлуке намењен је трансферима осталим нивоима власти у износу од
105.530.000 динара, која ће се распоредити основном и средњем образовању за текуће и капиталне
трансфере, здравственој заштити, нивоу градова и Центру за социјални рад.
Члан 23.
Средства остварена од локалних комуналних такси и осталих прихода у дане Драгачевског сабора
трубача, преносе се извршним организаторима сабора трубача у складу са Одлуком о организацији сабора
трубача у Гучи («Службени гласник општине Лучани», број 6/10), и то: Општинској управи општине
Лучани за функције 110 и 130. Центру за културу, спорт и туризам општине Лучани «Драгачево» Гуча, за
функције 810 и 820, и Јавном предузећу «Дирекција за изградњу и комуналну делатност» Лучани за
функције 620 и 640. Пренос средстава на име дотација Фудбалском клубу Гуча од прихода остварених од
локалних комуналних такси за време одржавања 52. Сабора трубача у Гучи вршиће се највише до висине
средстава која се остваре изнајмљивањем игралишта.
Члан 24.
Средства од новчаних казни за прекршаје, предвиђена прописима о безбедности саобраћаја на
путевима чланом 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник Републике
Србије», број 41/2009) за 2012. годину у расходном делу буџета билансирана у глави 2.1 – Јавно предузеће
«Дирекција за изградњу и комуналну делатност» Лучани, на апропријацији 81. специјализоване услуге,
функцији 620.
Средства из става 1. овог члана користе се за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Лучани (хоризонтална и вертикална сигнализација, набавка саобраћајних
знакова, поправка путева и слично).
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Општински одбор за безбедност у саобраћају и заштиту животне средине пратиће безедносну
ситуацију у саобраћају и покрети активности на унапређењу безбедности саобраћаја на територији општине
Лучани.
Члан 25.
Обрачун и исплата плата изабраних и постављених лица и запослених у органима општине Лучани
врши се на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС",
број 34/01 и 62/06) и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима ("Службени гласник РС", број 95/05, 6/07 и 37/08), а разлика средстава
до планиране масе плата на позицијама 1, 2, 26 и 27 користиће се за исплату месечног стимулативног
награђивања у висини 50 % појединачне плате за свако изабранио, постављенио и запосленио лице у
органима општине.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простори покретне
ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2012. години, осим сталних
трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник
који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисникиз става 1.
овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о
буџетском систему.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2012. години, на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету средстава остварених по основу донација.
Члан 28.

Корисницима буџетских средстава: Органима општине, Општинској управи општине
Лучани, Центару за културу, спорт и туризам општине Лучани „Драгачево“, Гуча, Библиотеци
општине Лучани, Гуча, Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и комуналну делатност“
Лучани, Центару за социјални рад општине Лучани, Гуча, основном и средњем образовању из
буџета општине у 2012. години месечна накнада превоза запослених за долазак и одлазак са рада
обрачунаваће се и исплаћивати у висини цене месечне претплатне карте овлашћеног превозника.за
запослене који имају пребивалиште на територији општине Лучани, а запосленима који имају
пребивалиште ван територије општине Лучани припада накнада у висини од 50 % месечне
претплатне карте овлашћеног превозника.
Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Службени гласник Републике
Србије», број 61/05).
Члан 30.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2012. години користиће се у
складу са Законом о приватизацији («Слaсник гласник РС» број 38/2001, 18/2003 и 45/2005).
Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Лучани пренеће на рачун
извршења буџета општине Лучани до 31. јануара 2012. године, средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2011.години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету
општине Лучани за 2011. годину ("Службени гласник општине Лучани", број 7/10, 3/11 и 7/11 ) закључно са
31. децембром 2011. године.
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Члан 32.
Општина Лучани од Предузећа „МБ-Наменска“ Лучани по основу јавних прихода (изворних и
уступљених) и кредита потражује укупно 202.191.503,20 динара, од чега са стањем на дан 15.11.2011.
године, по основу дуга: за кредит 21.072.819,06 динара (главни дуг 1.390.860,32 и камата 19.681.958,06),
накнаде за коришћење грађевинског земљишта 8.051.100,29 динара (главни дуг 5.284.821,38 и камата
2.766.278,91), пореза на имовину 19.752.414,28 динара (главни дуг 15.823.217,69 и камата 3.929.196,59),
општинског самодоприноса 14.610.956,90 динара (главни дуг 9.185.369,00 и камата 5.425.587,90),
комуналне таксе за истицање фирме 438.174,28 динара (главни дуг 376.582,59 и камата 61.591,70), еконакнаде 19.191,06 (главни дуг 17.712,33 и камата 1.478,73) и са стањем на дан 31.12.2010. године, по
основу дуга пореза на зараде у укупном износу од 138.246.848 динара (главни дуг 94.429.708 и камата
43.817.140).
Планирана наплаћена потраживања од јавних прихода и кредита у 2012. години из става 1.овог
члана распоређују се за измирење обавеза: по основу пружених услуга грејања буџетских корисника у
периоду од 31.08.2009. до 30.04.2011. године у износу од 23.429.825 динара (главни дуг 20.317.247,00 и
камата 3.112.578,00) исказаних на позицијама 32,162,173 и 174 и обавеза за рефундацију зараде Милоша
Веланца у износу од 3.235.285,00 динара (главни дуг 2.193.287,00 и камата 1.041.998,00) исказаних на
позицији 10, које ће се приоритетно извршавати у 2012. години..Затим, планом за 2012. годину од прихода
наплаћених по основу потраживања из става 1. овог члана предвиђена је реконструкција базена у
Варошици Лучани, на позицији 104 у износу од 30.000.000,00 динара, завршетак спортске хале у Средњој
школи „Драгачево“ Лучани, на позицији 175 у износу од 30.000.000,00 динара и изградња пијаце у
варошици Лучани, на позицији 82 у износу од 10.000.000,00 динара.
Остатак средстава првенствено ће се користити за измирење текућих обавеза за услуге грејања
буџетских корисника у грејној сензони 2011/2012 години према Предузећу „НБ-Наменска“ Лучани и
осталих текућих обавеза према буџетским корисницима.
Члан 33.
Остварена средства од прихода од самодоприноса у 2012. години користиће се у складу са Одлуком
о увођењу самодоприноса на подручју општине Лучани, на делу територије на којој је самодопринос
уведен.
Члан 34.
Начин и услове коришћења средстава за субвенције у пољопривреди, планиране на позицији 52. у
износу од 3.000.000,00 динара, донеће Општинско веће општине Лучани.
Члан 35.
Изузетно, у случају да се буџету општине Лучани из другог буџета (Републике, Покрајине, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства за надокнаду штета од елементарних непогода,
као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
Одлуке, Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лучани на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском
систему.
Члан 36.
Ову одлуку доставити Министарству финансија.
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Лучани", а примењиваће се од 01.01.2012. године.
Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 30.12.2011. године, број 06-63/2011-02
Председник
Вукоман Обренић, с.р.
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