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1.
На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, бр. 98/06), члана 11.,  члана 32. 
став 1. тачка 1. и члана 45. став 6. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39. 
став 1. тачка 1. Статута општине Рашка (“Службени гла-
сник општине Рашка“, бр. 91/08 и 103/10, 130/13, 140/14 
и 144/14), Скупштина општине Рашка, на седници одр-
жаној дана 04. марта 2016. године, донела је

С Т А Т У Т
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ 

РАШКА

Члан 1.
У Статуту општине Рашка („Службени гласник оп-

штине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14),  
у члану 15.  тачка 20. мења се и гласи:

„Врши стање припреме за одбрану и организује за-
штиту од елементарних и других већих непогода и за-
штиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, 
односно ублажава њихове последице;“

Члан 2.
У  члану 61.  тачка 11. мења се и гласи:
„Доноси планове одбране Oпштине Рашка, који су 

саставни део Плана Републике Србије, предузима мере 
за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 
делатностима из своје надлежности и Планом одбране 
Републике Србије, предузима мере за функционисање 
локалне самоуправе у ратном и вандредном стању, 
спроводи мере приправности и предузима друге мере 
потребне за прелазак на организацију у ратном и 
вандредном стању и обавља друге послове одређене 
законом.“

Члан 3.
Овај  Статут ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-1
Дана: 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

2.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/ 
/2014), члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног над-
метања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, број 24/2012) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 
број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној дана 04. марта 
2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГOДБOМ

I
Приступа се прибављању непокретности у јавну сво-

јину у корист општине Рашка непосредном погодбом 
ради формирања индустријске зоне и то:

– катастарске парцеле 1958 КО Драганићи, њива 
треће класе, површине 16,31 ари на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр.100, власника Радо-
мировић (Милутина) Борише из Београда, Кузмановић 
(Милутина) Драгице из Новог Сада, Радомировић 
(Милутина) Гордане из Рашке, Радомировић Миле из 
Борче, Живановић (Томислава) Љиљане из Борче, Ша-
реновић (Томислава)  Снежане из Борче и Бањац (Томи-
слава)  Зденке из Борче. 

– катастарске парцеле 1915/2 КО Драганићи, ливада 
четврте класе, површине 2,44 ара на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр.7, катастарске 
парцеле 1916/7 КО Драганићи, њива треће класе, повр-
шине 28,15 ари и њива четврте класе у површини од 
35,15 ари, укупне површине 63,30 ари, на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.7 и ката-
старске парцеле 1961/5 КО Драганићи, њива треће класе, 
површине 2,65 ари и њива пете класе у површини од 2,75 
ари, укупне површине 5,40 ари на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр.7, власник Земљо-
радничка задруга ,,Рашка“, из Рашке.  

– катастарске парцеле 1961/6 КО Драганићи, њива 
треће класе, површине 62,26 ари на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр. 369, власник Ви-
дић (Драгослава)Милинко из Новог Пазара.  

– катастарске парцеле 1961/7 КО Драганићи, њива 
треће класе, површине 87,43 ара на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр.370, власник Сама-
иловић (Ивана) Мирослав из Супња, Рашка.  

– катастарске парцеле 1961/1 КО Драганићи, њива 
пете класе, површине 1.42,34 ха на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр.378, власници Тер-
зић (Вучете) Југослав из Трнаве и Терзић (Миладина)  
Миленке из  Рашке.  
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– катастарске парцеле 1963/2 КО Драганићи, ливада 
пете класе, површине  8.35 ари на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр.448  и катастарске 
парцеле бр.1916/2 КО Драганићи, њива треће класе, по-
вршине  88.94 ара на потесу Бачиште, евидентиране у 
листу непокретности бр.448,  власници Вучковић (Дам-
њана) Спасеније из Носољина, Вучковић (Миломира) 
Вукомира из Носољина, Вучковић (Миломира) Милоша 
из Носољина, Вучковић (Миломира) Спасоја из Крагу-
јевца, Вучковић (Миломира) Срдана из Крагујевца, 
Гавриловић (Кузмана) Радомирке из Новог Пазара, 
Вучковић (Константила) Надежде из Белог Поља, Не-
шовић (Петра)  Иванке из Рашке, Марковић (Петра)  Би-
љане из Рашке,  Вучковић (Кузмана) Љубинка из Белог 
Поља и Станишић (Кузмана) Будимирке из Носољина.

– катастарске парцеле 1915/1 КО Драганићи, ливада 
четврте класе класе, површине 7,42 ара на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.329 и ката-
старске парцеле 1916/6 КО Драганићи, њива треће класе 
класе, површине 36.46 ари и њива четврте класе у повр-
шини од 28,65 ари укупне површине 65,11 ари,  на потесу 
Бачиште, евидентиране у листу непокретности бр.329, 
власник Петровић (Љубинка) Момир из Драганића.  

– катастарске парцеле 1915/6 КО Драганићи, ливада 
четврте класе класе, површине 6.68 ари на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.270 и ката-
старске парцеле 1916/1 КО Драганићи, њива треће класе 
класе, површине 38,66 ари и њива четврте класе у повр-
шини од 25,10 ари укупне површине од 63,76 ари  на по-
тесу Бачиште, евидентиране у листу непокретности бр. 
270, власник Петровић (Љубинка) Драгош из Драганића.

– катастарске парцеле 1915/3 КО Драганићи, ливада 
четврте класе класе, површине 3.71 ари на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.328 и ката-
старске парцеле 1916/3 КО Драганићи, њива треће класе 
класе, површине 25.62 ара и њива четврте класе у повр-
шини од 15,09 ари у укупној површини од 40,71 ари на 
потесу Бачиште, евидентиране у листу непокретности 
бр. 328, власник Петровић (Драгослава) Жарко из Рашке.

– катастарске парцеле 1915/4 КО Драганићи, ливада 
четврте класе класе, површине 3.71 ари на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.5 и ката-
старске парцеле 1916/4 КО Драганићи, њива треће класе, 
површине 29,18 ари и њива четврте класе у површини од 
14,16 ари у укупној површини од 43,34 ара на потесу 
Бачиште, евидентиране у листу непокретности бр.5, вла-
сника Петровић Ружице из Драганића, Вуксановић (Зо-
рана)  Бранке из Новог Пазара и Савић (Зорана) Анице из 
Рашке.

– катастарске парцеле 1915/5 КО Драганићи, ливада 
четврте класе класе, површине 3.21ари на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.245 и ката-
старске парцеле 1916/5 КО Драганићи, њива треће класе, 
површине 27,86 ари и њива четврте класе у површини од 
12,38 ари укупне површине од 40,24 ара на потесу Бачи-
ште, евидентиране у листу непокретности бр.245, вла-
сник Петровић (Јована) Мирослав из Краљева. 

II
Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању не-

покретности, формираће се Комисија која ће спровести 
поступак непосредне погодбе и по окончању истог, Запи-
сник са одговарајућим предлогом доставити надлежном 
органу.

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-2
Дана: 04. марта 2016. године� � �

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

3.
На основу члана 3. ставом 3. Уредбе о условима при-

бављања и отуђења непокретности непосредном по-
годбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 24/2012) и члана 45. Ста-
тута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
04. марта 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
Овим Решењем образује се Комисија за прибављање и 

отуђење непокретности у јавну својину непосредном 
погодбом, у саставу:

– Стеван Бакрачевић, дипл.правник, за председника 
комисије,

– Слободан Ристовић, дипл.  правник, за члана ко-
мисије,

– Слободан Краговић, дипл правник, за члана коми-
сије.

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибавља-

ња непокретности у јавну својину у корист општине 
Рашка непосредном погодбом и то кат. парцела бр. 1958, 
1915/2, 1916/7, 1961/85, 1961/6, 1961/7, 1961/1, 1963/2, 
1916/2, 1915/1, 1916/6, 1915/6, 1916/1, 1915/3, 1916/3, 
1915/4, 1916/4, 1915/5 и 1916/5 све у КО Драганиће.

III
Записник са одговарајућим предлогом утврђеним у 

поступку непосредне погодбе Комисија ће доставити 
Општинском већу, ради утврђивања предлога Одлуке, у 
року од 8 дана од дана доношења Решења.



SLU@BENI GLASNIK

OP[TINE RA[KA

Strana 3

Broj 1557. mart 2016.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објав-

љено у „Службеном гласнику општине Рашка“.

V
Решење доставити именованим члановима Комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-3
Дана: 04. марта 2016. године� � �

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

4.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 92. Зако-

на о буџетском систему (,,Службени гласник Републике 
Србије“, број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015), на сед-
ници одржаној дана 04. марта 2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2015. годи-

ну, подлеже екстерној ревизији коју ће обавити екстерни 
ревизор, односно лице које испуњава услове за обавља-
ње послова ревизије финансијских извештаја прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2015. годи-

ну, садржаће и Извештај екстерне ревизије о финансиј-
ским извештајима који су саставни део Завршног рачуна 
буџета општине Рашка за 2015. годину.

Члан 3. 
Ову одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општи-

не Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
Број: 06-VII-37/16-4
Дана: 04. марта 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

5.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, разматра-
јући Извештај о раду Општинске управе Рашка за 2015. 
годину, на седници одржаној 04. марта 2016. године, 
донела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2015. 
ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о раду Општинске управе Рашка за 

2015. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Општин-

ске управе Рашка за 2015. годину.

III
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка и 

надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-5
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

6.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, разма-
трајући Извештај о раду Туристичко спортске орга-
низације „Рашка“ за 2015. годину, на седници одржаној 
04. марта 2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ 

ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„РАШКА“ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о раду Туристичко спортске орга-

низације „Рашка“ за 2015. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Туристи-

чко спортске организације „Рашка“ за 2015. годину број 
111 од 01. 02. 2016. године.

III
Ову Одлуку доставити Туристичко спортској органи-

зацији „Рашка“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-6
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

7.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14 и 144/14) Скупштина општине Рашка, разматра-
јући Програм рада Туристичко спортске организације 
„Рашка“ за 2015. годину, на седници одржаној 04. марта 
2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
„РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ
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I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичко спорт-

ске организације „Рашка“ за 2016. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Програм рада Туристичко 

спортске организације „Рашка“ за 2016. годину бр. 98/1 
од 28. јануара 2016. године.

III
Ову Одлуку доставити Туристичко спортској органи-

зацији „Рашка“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-7
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

8.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, разматра-
јући Извештај о раду Центра за културу, образовање и 
информисање „Градац“ за 2015. годину, на седници одр-
жаној 04. марта 2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЦЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 
„ГРАДАЦ“ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Усваја се Извештај о раду Центра за културу, образова-

ње и информисање „Градац“ за 2015. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Центра за 

културу, образовање и информисање „Градац“ за 2015. 
годину број 17 од 28.01.2016. године.

III
Ову Одлуку доставити Центру за културу, образовање 

и информисање „Градац“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-8
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

9.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, разматра-
јући Програм рада Центра за културу, образовање и ин-
формисање „Градац“ Рашка за 2016. годину, на седници 
одржаној 04. марта 2016. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ 
И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА 

ЗА 2016. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу, 

образовање и информисање „Градац“ Рашка за 2016. 
годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Програм рада Центра за 

културу, образовање и информисање „Градац“ Рашка за 
2016. годину бр. 18 од 28. јануара 2016. године.

III
Ову Одлуку доставити ЦКОИ „Градац“ и надлежним 

службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-9
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

10.
На основу члана 13. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/11) и члана 
39. Статута општине Рашка („Службени гласник општи-
не Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 04. 
марта 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У 
СТАЛНОМ САСТАВУ

I
Овим Решењем врши се разрешење и именовање 

члана Изборне комисије општине Рашка у сталном 
саставу. 

II
Разрешава се МИНА РАШКОВИЋ, члан ДС-а, 

дипломирани правник из Рашке, дужности члана 
Изборне комисије општине Рашка у сталном саставу.

III
Именује се ДАЛИБОР ГОЉОВИЋ, из Баљевца, члан 

ДС-а, на дужност члана Изборне комисије општине 
Рашка у сталном саставу.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

V
У свему осталом Решење о именовању Изборне 

комисије општине Рашка у сталном саставу („Сл. 
гласник општине Рашка“, бр. 134/13, 136/13 и 137/14) 
остаје на снази.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-37/2016-11
Дана 04. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан
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II
Саставни део ове Одлуке је Расподела средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину.
Пренос средстава корисницима вршиће се сразмерно остваривању буџета општине Рашка.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Ову Одлуку доставити на спровођење Одсеку за буџет и финансије Општинске управе и Управном одбору 

Спортског савеза општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-63/16-12
Дана: 17. фебруара 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

11.
На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 

140/14) и члана 6. Правилника о финансирању и суфинансирању активности у области спорта општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 154/16), Опш-тинско веће општине Рашка, разматрајући Предлог 
расподеле средстава буџета општине Рашка намењених спорту за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор 
Спортског савеза општине Рашка, на седници одржаној 17. фебруара 2016. године, донело је 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА 

НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

 1.  ФК „БАНЕ“ 1931    2.620.000,00    2.600.000,00

 2.  ФК „РУДАР“  1.600.000,00  1.450.000,00

 3.  ФК „ГРАНИТ“  950.000,00   1.050.000,00

 4.  КМФ ,,РАШКА“  500.000,00   500.000,00

 5.  ОФК ,,ВЛАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ“  180.000,00  200.000,00

 6.  ОРК „БАНЕ“  1.200.000,00  1.200.000,00

 7.  КК  „БАНЕ“   950.000,00  1.050.000,00

 8.  ОК  „БАНЕ“  280.000,00   300.000,00

 9.  ОК ,,РУДАР“ БАЉЕВАЦ  100.000,00   200.000,00

 10.  КАРАТЕ КЛУБ ,,РАШКА“  1.000.000,00   1.000.000,00

 11.  АК  „РАШКА“  240.000,00   240.000,00

 12.  СКИ КЛУБ „КОПАОНИК“   500.000,00   450.000,00

 13.  ПАРАГЛАЈДИНГ  КЛУБ  „ГОЛИЈА“  500.000,00  600.000,00

 14.  СТ ,,БАНЕ“   300.000,00   300.000,00

 15.  БОДИ-БИЛДИНГ   30.000,00   0,00   

  КЛУБОВИ  10.950.000,00   11.140.000,00

  Проглашење спортисте године   100.000,00

  Вођење књига и завршни рачун    100.000,00

  Сајам спорта (Дан општине)   100.000,00

  Потребе савеза    250.000,00

  

  ТУРНИРИ 

  Улична трка   500.000,00

  Карате трофеј Рашка    300.000,00

  Турнири (мали фудбал и фудбал)   310.000,00

  Спортски савез (нераспоређено)   300.000,00

   УКУПНО:   13.100.000,00

Ред.
број НАЗИВ КЛУБА

ИЗНОС ИЗ
2015. ГОДИНЕ

ИЗНОС ЗА
2016. ГОДИНУ
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Члан 3.
Средства која се одобре за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију 

конкретног пројекта и у складу са уговором који се закључује између председника општине Рашка и удружења/ КУД-а.
Општинско веће општине Рашка прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење/КУД – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, 

у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да 

раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удруже-
ње/КУД је дужно да средства врати са законском каматом. 

Удружење/КУД је дужно да Општинском већу општине Рашка подноси извештај о реализацији пројекта.
Извештај се доставља квартално, осим у случају када пројекта не траје дуже од шест месеци и након реализације 

пројекта, а садржи, нарочито: податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет и финансије Општинске управе у Рашки и именоване 

невладине организације.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и ЛПА, Комисији за спровођење поступка доделе бесповратних 

финансијских средстава из буџета и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-64/2016-4
Дана: 29. фебруара 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

12.
На основу члана 3, став 1. и члана 5, став 1. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 8/12), 
члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 140/14) и 
члана 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невла-
диним организацијама за спровођење пројеката од јавног интересаа на предлог конкурсне комисије за спровођење 
поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, Општинско веће општине Рашка, на седници 
одржаној 29. фебруара 2016. године, донело је 

О Д Л У К У
О ОДАБИРУ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ДОДЕЉУЈУ 

СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ KУДОВА
                                                    

Члан 1.
Овим Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за 

финансирање по спроведеном јавном конкурсу који је за потребе општине Рашка расписала конкурсна комисија за 
спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава КУДовима из буџета општине Рашка за 2016. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2016. годину, намењена дотацијама удружењима, додељују се, следећим 

КУДовима, за спровођење пројеката, у следећим износима: 

 1.  КУД „БРВЕНИЦА из Брвенице  „Саборовање у општини Рашка 2016“   66    75.000

  2.   ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ из Баљевца   „Караван пријатељства и културе“   67  85.000

  3.  КУД „ЈОШ. БАЊА“ из Још. Бање   „Промоција  и очување културног наслеђа 

   српског народа и смотра аматеризма 2016“  77  420.000

 4.  КУД „РУДАР“ из Баљевца   „Фестивал фолклора  Видован  2016“   69   100.000

 5.  АНСАМБАЛ  ФРУЛА из Рашке   „Ђурђевдански сусрети фолклора у Верони“   74  120.000

 6.  КУД „РАШКА“  из Рашке   „Стручно усавршавање уметничког 

   руководства Ансамбла, кореографа, 

   асистената и играча“   82   200.000

  УКУПНО     1.000.000

Ред.
број НАЗИВ УДРУЖЕЊА

НАЗИВ
ПРОЈЕКТА

ИЗНОС 
У ДИН.

БРОЈ
БОДОВА
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ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

13.
На основу члана 58. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11) и сходно члану 34. став 2. Закона о избору народ-
них посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 
– одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 
101/05 – др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС и 
36/11), Изборна комисија општине Рашка, на седници 
одржаној 07. марта 2016. године, донела је

П О С Л О В Н И К
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин 

рада и одлучивања Изборне комисије општине Рашка (у 
даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја 
за рад Комисије.

Члан 2.
Седиште Комисије је у згради Скупштине општине 

Рашка, ул. Предрага Вилимоновића број 1.

Члан 3.
Комисија у свом раду користи печат и штамбиљ.
НАПОМЕНА: Одредбе о броју и садржају печата мо-

рају да буду у складу са Законом о печату државних и 
других органа („Службени гласник РС“, број 101/07). 
Одредбе о броју и садржају штамбиља морају да буду у 
складу са Упутством о канцеларијском пословању орга-
на државне управе („Службени гласник РС“, бр. 10/93 и 
14/93 – исправка).

Члан 4.
У оквиру својих надлежности, Комисија остварује 

сарадњу са домаћим, страним и међународним органима 
и организацијама, у складу са законом.

Члан 5.
Комисија може да организује стручна саветовања и 

друге облике стручног рада о питањима из своје надле-
жности.

II. САСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЈА КОМИСИЈЕ

Комисија

Члан 6.
Комисија ради и одлучује на седници у сталном и про-

ширеном саставу.
Комисију у сталном саставу чине: председник Коми-

сије, 6 чланова Комисије и њихови заменици (именовани 
чланови).

Комисију у проширеном саставу чини стални састав 
Комисије и по један опуномоћени представник подноси-

лаца изборних листа кандидата за одборнике који су 
предложили најмање две трећине кандидата од броја 
одборника који се бира (опуномоћени чланови). Опуно-
моћени члан има заменика.

Комисија ради и одлучује у проширеном саставу од 
дана утврђивања лица која постају опуномоћени члано-
ви Комисије у проширеном саставу до момента када 
Комисија утврди и објави резултате избора.

Заменик члана Комисије има иста права и обавезе као 
и члан којег замењује и може да присуствују седници 
Комисије којој присуствује и члан којег замењује, без 
права учешћа у одлучивању.

Секретар Комисије и заменик секретара Комисије

Члан 7.
Комисија има секретара и заменика секретара, који 

учествују у раду Комисије без права одлучивања.

Радне групе

Члан 8.
Ради проучавања појединих питања из свог делокру-

га, израде предлога аката, извештаја и других докумена-
та, као и обављања појединих изборних радњи, Комисија 
може да образује радне групе из реда својих чланова.

У рад радних група могу да буду укључени пред-
ставници општинских органа и организација, ради 
пружања стручне помоћи.

Одлуком о образовању радне групе утврђују се њен 
састав и задаци.

Услови за рад Комисије

Члан 9.
� Служба Скупштине општине Рашка обезбеђује и 
пружа неопходну стручну, административну и техничку 
помоћ при обављању послова за потребе Комисије и 
њених радних група, у складу са законом и одлуком о 
организацији и раду те службе.
� О обезбеђивању услова за рад Комисије стара се 
секретар Комисије.

III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Председник Комисије

Члан 10.
Председник Комисије:
– представља Комисију,
– сазива седнице Комисије и председава седницама,
– потписује акте Комисије,
– одобрава службена путовања у земљи и иностран-

ству,
– стара се о томе да Комисија своје послове обавља у 

складу са прописима и благовремено,
– стара се о примени овог пословника, и
– обавља друге послове утврђене законом и овим по-

словником.
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Председник Комисије може да овласти секретара Ко-
мисије да потписује акте Комисије који се односе на 
питања оперативног карактера.

Заменик председника Комисије

Члан 11.
� Заменик председника Комисије обавља дужности 
председника Комисије у случају његове одсутности или 
спречености за обављање функције, а може да обавља и 
послове за које га председник Комисије овласти.

Чланови Комисије

Члан 12.
Чланови Комисије имају право и обавезу:
– да редовно присуствују седницама Комисије,
– да учествују у расправи о питањима која су на днев-

ном реду седнице Комисије и гласају о сваком предлогу о 
коме се одлучује на седници, 

– да обављају све дужности и задатке које одреди Ко-
мисија.

Секретар Комисије 

Члан 13.
Секретар Комисије:
– припрема седнице Комисије,
– координира рад чланова и заменика чланова Коми -

сије,
– помаже председнику Комисије у обављању послова 

из његове надлежности,
– стара се о припреми предлога аката које доноси Ко-

мисија и обавља друге послове у складу са законом, овим 
пословником и налозима председника Комисије.

IV. НАЧИН РАДА

Члан 14.
Седнице Комисије се одржавају у њеном седишту.

Сазивање седнице Комисије

Члан 15.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу Ко-

мисије у што краћем року, када сазивање затражи најма-
ње трећина чланова Комисије.

Седница Комисије се сазива, по правилу, писменим 
путем, а може се сазвати и телефонским путем или на 
други одговарајући начин, најкасније два дана пре дана 
одређеног за одржавање седнице.

У случају потребе, седнице могу да буду сазване и у 
року краћем од рока из става 3. овог члана.

Сазив седнице садржи дан, време, место одржавања 
седнице Комисије и предлог дневног реда. Уз сазив 
седнице се члановима и заменицима чланова Комисије 
доставља и материјал припремљен за тачке предложеног 
дневног реда, као и записник претходне седнице Коми-
сије, уколико је сачињен.

Дневни ред седнице Комисије предлаже председник 
Комисије, осим у случају сазивања седнице на захтев 
најмање трећине чланова Комисије, када се дневни ред 
предлаже у захтеву за сазивање седнице.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 16.
Седница може да буде одржана када јој присуствује 

већина од укупног броја чланова, односно заменика 
чланова Комисије у сталном, односно проширеном са-
ставу.

Седници председава председник Комисије, односно у 
његовом одсуству заменик председника Комисије.

У случају када председник мора да напусти седницу, 
председавање преузима заменик председника, односно, 
у случају да је заменик председника одсутан, најстарији 
присутни члан Комисије. Уколико најстарији присутни 
члан Комисије не може или неће да преузме председава-
ње седницом, председавање преузима следећи најстари-
ји члан Комисије.

Отварајући седницу, председавајући констатује број 
присутних чланова Комисије.

У расправи на седници могу да учествују председник 
Комисије, чланови Комисије, секретар Комисије и њихо-
ви заменици.

Седници, на позив председника Комисије, могу да 
присуствују и у расправи могу да учествују и представ-
ници државних и локалних органа и организација, уко-
лико се на седници разматрају питања из њиховог дело-
круга, о чему председавајући обавештава чланове Коми-
сије на почетку седнице.

Ток седнице

Члан 17.
Пре утврђивања дневног реда, приступа се усвајању 

записника претходне седнице, уколико је сачињен и бла-
говремено достављен члановима и заменицима чланова 
Комисије.

Примедбе на записник може да изнесе сваки члан 
Комисије, односно заменик члана.

Уколико нема изнетих примедби на записник, предсе-
давајући ставља на гласање записник у предложеном 
тексту.

О изнетим примедбама на записник, Комисија одлу-
чује редом којим су изнете у расправи.

Након одлучивања о примедбама на записник, пред-
седавајући констатује да је записник усвојен у предло-
женом тексту, односно са прихваћеним примедбама.

Члан 18.
Дневни ред седнице утврђује Комисија.
Право да предложи измену или допуну предложеног 

дневног реда има сваки члан Комисије, односно заменик 
члана.

О предлозима за измену или допуну предложеног 
дневног реда одлучује се без расправе, редом којим су 
предлози изнети на седници.
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Након изјашњавања о предлозима за измену, односно 
допуну предложеног дневног реда, Комисија гласа о 
усвајању дневног реда у целини.

На предлог председавајућег или члана Комисије, 
односно заменика члана, Комисија може да одлучи да се 
време за расправу сваког од учесника, по одређеној тачки 
дневног реда, ограничи на пет минута.

Члан 19.
На седници се ради по тачкама утврђеног дневног 

реда.
Пре отварања расправе по тачки дневног реда, Коми-

сију извештава председник Комисије, или члан Комисије 
којег је одредио председник Комисије и који предлаже 
начин поступања Комисије (известилац).

Уколико се на седници разматра предлог акта који 
доноси Комисија, пре отварања расправе Комисију са 
предлогом акта упознаје секретар Комисије.

Одржавање реда на седници

Члан 20.
Председавајући се стара о реду на седници Комисије 

и даје реч члановима и заменицима чланова Комисије 
пријављеним за учешће у расправи.

Када процени да је то неопходно, председавајући 
може да одреди паузу.

Одлучивање

Члан 21.
Пошто утврди да је расправа по тачки дневног реда 

исцрпљена, председавајући закључује расправу, након 
чега се прелази на одлучивање.

Комисија доноси одлуке већином гласова свих члано-
ва Комисије у сталном, односно проширеном саставу.

Право гласа имају само чланови Комисије, док заме-
ници чланова имају право гласа само у случају одсуства 
члана којег замењују.

Уколико је изнето више предлога у оквиру једне тачке 
дневног реда, председавајући ставља на гласање предло-
ге редом којим су изнети.

На гласање се ставља усвајање изнетог предлога.
Уколико предлог о којем се гласа не добије потребну 

већину гласова, сматраће се да је предлог одбијен.

Одлучивање о предлозима аката које доноси 
Комисија

Члан 22.
Уколико су у току расправе изнети предлози за бриса-

ње, односно измене акта, председавајући на гласање 
прво ставља те предлоге. У том случају, одлучивање се 
обавља према редоследу по ком су изнети предлози за 
брисање, односно измену, при чему председавајући на 
гласање ставља прво предлог за брисање, а потом 
предлог за измену.

Након гласања о свим предлозима, председавајући 
ставља на гласање усвајање предлога акта у целини.

Одлучивање по приговорима

Члан 23.
Уколико је у току расправе изнет предлог за одбацива-

ње приговора, председавајући ставља на гласање прво 
тај предлог.

Уколико је изнето више различитих предлога за од-
бацивање приговора, о тим предлозима се гласа редом 
којим су изнети у дискусији. Ако неки предлог буде ус-
војен, о осталима се не гласа.

Уколико у току дискусије не буде изнет предлог за 
одбацивање приговора, односно ниједан од изнетих 
предлога не буде усвојен, Комисија се изјашњава о 
предлогу за одбијање приговора, уколико је такав 
предлог изнет у расправи.

Уколико ниједан предлог за одбацивање или одбијање 
приговора не буде усвојен, Комисија се изјашњава о 
усвајању приговора. Ако ни усвајање приговора не 
добије потребан број гласова, сматраће се да Комисија 
није донела одлуку по приговору.

Уколико у току дискусије не буду изнети предлози за 
одбацивање или одбијање приговора, Комисија се 
изјашњава о усвајању приговора. Ако усвајање при-
говора не добије потребан број гласова, Комисија се из-
јашњава о одбијању приговора. Ако ни одбијање при-
говора не добије потребан број гласова, сматраће се да 
Комисија није донела одлуку по приговору.

Члан 24.
У поступку по приговорима, о питањима која нису 

изричито уређена законом, Комисија сходно примењује  
одредбе Закона о општем управном поступку.

Записник

Члан 25.
О раду на седници Комисије сачињава се записник.
Записник садржи главне податке о раду на седници, и 

то: о присутним и одсутним члановима и заменицима 
чланова Комисије, као и о другим присутним лицима, о 
предлозима о којима се расправљало, са именима уче-
сника у расправи, о одлукама, закључцима и другим ак-
тима који су на седници донети, као и о резултатима свих 
гласања на седници.

Седнице комисије се тонски снимају и ти снимци чи-
не саставни део записника.

Након усвајања, записник потписују председавајући 
седнице и секретар Комисије.

О сачињавању и чувању записника стара се секретар 
Комисије.

Изворници и преписи аката комисије

Члан 26.
Изворником акта сматра се текст акта усвојен на 

седници Комисије, сачињен у прописаном облику, 
потписан од председавајућег седници и оверен печатом 
Комисије.

О сачињавању и чувању изворника стара се секретар 
Комисије.
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Ради достављања странкама, сачињава се препис 
изворника који у свему мора да буде истоветан извор-
нику и који потписује секретар Комисије а оверава се 
печатом Комисије.

V. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 27.

Рад Комисије је јаван.
Комисија обезбеђује јавност рада:
– омогућавањем акредитованим представницима 

средстава јавног информисања да присуствују седница-
ма Комисије,

– омогућавањем заинтересованим домаћим, страним 
и међународним организацијама и удружењима (посма-
трачи) да прате рад Комисије током изборног поступка,

– објављивањем аката Комисије у „Службеном гла-
снику општине Рашка“, у складу са овим пословником,

– омогућавањем приступа информацијама од јавног 
значаја којима располаже Комисија, у складу са законом,

– објављивањем аката и информација о раду Комисије 
на званичној интернет презентацији општине Рашка,

– издавањем саопштења за јавност, и
– одржавањем конференција за медије и давањем 

изјава за медије, у складу са овим пословником.

Представници средстава јавног информисања

Члан 28.
Представницима средстава јавног информисања се 

присуствовање седницама Комисије омогућује у складу 
са актима Скупштине општине Рашка којима се уређује 
унутрашњи ред у Скупштини општине Рашка и акреди-
тација представника средстава јавног информисања.

Члан 29.
Представницима средстава јавног информисања који 

присуствују седници Комисије стављају се на распо-
лагање материјали припремљени за рад на седници 
Комисије.

Посматрачи

Члан 30.
Заинтересованим домаћим, међународним и страним 

организацијама и удружењима (посматрачи) Комисија 
одобрава праћење рада Комисије током изборног по-
ступка, у складу са правилима које прописује Комисија. 

Испуњеност услова за праћење рада Комисије 
констатује председавајући на седници Комисије.

Објављивање аката у Службеном гласнику 
општине Рашка

Члан 31.
Општи акти Комисије објављују се у Службеном 

гласнику општине Рашка.
Комисија може одлучити да се у Службеном гласнику 

општине Рашка објаве и одређени појединачни акт 
Комисије.

О објављивању аката стара се секретар Комисије.

Члан 32. 
Уколико текст акта објављеног у „Службеном гласни-

ку општине Рашка“ није сагласан изворнику акта, ис-
правку даје секретар Комисије.

Исправка из става 1. овог члана објављује се на исти 
начин као и акт који се исправља.

Члан 33. 
Комисија може овластити секретара Комисије да 

утврди пречишћен текст општег акта Комисије.
Овлашћење за утврђивање пречишћеног текста општег 

акта може да буде садржано у акту којим се мења општи 
акт, или у посебном закључку који доноси Комисија.

Пречишћен текст општег акта објављује се у општин-
ском/градском службеном гласилу.

Приступ информацијама од јавног значаја

Члан 34.
Лице овлашћено за поступање по захтевима за при-

ступ информацијама од јавног значаја је секретар 
Комисије.

О захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја који се односе на изборни материјал одлучује 
Комисија.

Објављивање информација о раду Комисије 
на интернету

Члан 35.
Комисија на званичној општинској интернет пре-

зентацији објављује своје опште акте, извештаје о ре-
зултатима избора, информације о одржаним седницама и 
саопштења за јавност, као и друге информације и 
документа који настају у раду или у вези са њеним радом 
Комисије, а од значаја су за информисање јавности.

О ажурирању података о раду Комисије на званичној 
општинској интернет презентацији стара се секретар 
Комисије.

Саопштење за јавност

Члан 36.
Саопштење за јавност, чији текст утврђује Комисија, 

издаје се преко службе Скупштине општине Рашка.

Конференција за медије и изјаве за медије

Члан 37.
О раду Комисије јавност обавештава председник 

Комисије или члан којег Комисија за то овласти, путем 
конференција за медије и изјава за медије.

О дану, времену и месту одржавања конференције за 
медије из става 1. овог члана, средства јавног информи-
сања обавештавају преко службе Скупштине општине 
Рашка.

Секретар Комисије је овлашћен да даје изјаве о 
техничким аспектима рада Комисије и спровођења 
избора.
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VI. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Члан 38.
Комисија у свом раду поступа у складу са прописима 

којима је уређена заштита података о личности.
Секретар Комисије је дужан да се стара о томе да се 

приликом умножавања аката или предлога аката наста-
лих у раду Комисије изврши анонимизација заштићених 
података о личности.

VII. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 39.
Средства за рад органа за спровођење избора, избор-

ни материјал и друге трошкове спровођења избора обе-
збеђују се у буџету општине Рашка.

Комисија подноси Скупштини општине Рашка фи-
нансијски план потребних средстава за редован рад и 
трошкове спровођења избора, као и извештај о утроше-
ним средствима за редован рад и спровођење избора.

О припреми предлога финансијског плана и извешта-
ја из става 2. овог члана стара се секретар Комисије.

Налогодавци за исплату средстава из става 1. овог 
члана су председник и секретар Комисије.

VIII. КАНЦЕЛАРИЈСКО И АРХИВСКО 
ПОСЛОВАЊЕ

Члан 40.
На канцеларијско и архивско пословање Комисије 

примењују се прописи којима се уређују канцеларијско 
пословање и архивско пословање.

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА

Члан 41.
Право предлагања измена и допуна Пословника имају 

сваки члан и заменик члана Комисије.
Предлог за измену и допуну Пословника подноси се у 

писменом облику.
Предлог из става 2. овог члана председник Комисије 

ставља на дневни ред седнице Комисије у што краћем року.

X. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена 

овим пословником, могу да буду уређена посебном 
одлуком или закључком Комисије, у складу са законом и 
овим пословником.

Члан 43.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи 

Пословник Изборне комисије Општине Рашка број 013-
4/12 дана 22. марта 2012. године.

Члан 44.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

Број: 013-1/2016-1

У Рашки, 07. марта 2016. 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ РАШКА

ПРЕДСЕДНИК
Анђелка Мартаћ
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