
1.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 6. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11 и члана 33. став 2. Статута 
општине Рашка („Општински службени гласник“, бр. 
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16),  Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА

I
Утврђује се да одборнику СТЕВАНУ БАКРАЧЕВИЋУ, 

са Изборне листе Двери – Демократска странка Србије 
Санда Рашковић Ивић – Бошко Обрадовић престаје мандат 
одборника Скупштине општине Рашка, због поднете 
писане оставке између две седнице Скупштине општине.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити одборнику коме је престао мандат и 

предлагачу Изборне листе Двери – Демократска странка 
Србије Санда Рашковић Ивић – Бошко Обрадовић.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-1
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

2.
На основу члана 46. став 1. тачка 5) и став 6. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), члана 30. став 1. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 35. став 1. Статута општине 
Рашка („Општински службени гласник“, бр. 91/08, 103/10, 
130/13, 140/14, 144/14 и 155/16),  Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. године, 
донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА

I
Утврђује се да одборнику АЛЕКСАНДРУ ЧИЗМИЋУ, 

са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС), престаје мандат 
одборника Скупштине општине Рашка, због преузимања 
посла који је, у складу са чланом 46. став 1. тачка 5. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007, 34/10 – одлука УС и 54/11), чланом 30. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007 и 83/2014-др. закон) и чланом 35. став 1. 
Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), 
неспојив с функцијом одборника.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити одборнику коме је престао мандат 

и предлагачу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ-Соција-
листичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-2
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић
                                            

3.
Hа основу члана 27. став 10 Закона о јавној своји-

ни („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 
105/2014,  104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 3. став 
4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокрет-
ности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 
број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 и 
155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Коми-
сије за прибављање непокретности, на седници одржаној 
дана 27. фебруара 2017. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
Прибављају се непокретности у јавну својину у корист 

општине Рашка, непосредном погодбом и то: 
– катастарска парцела бр. 3541/1 КО Варево, ливада 3. 

класе, површине 14 ари и 74 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 84, власника Маринковић (Станоје) Јелене из Београ-
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и 155/16), а у вези са Одлуком о спровођењу статусне 
промене – издвајање уз оснивање („Сл. гласник општине 
Рашка“ бр. 171/2016), Скупштина општине Рашка, на се-
дници одржаној дана 27. фебруара 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ ПРЕТхОДНЕ САГЛАСНОСТИ 

НА НАцРТ ПЛАНА ПОДЕЛЕ УСТАНОВЕ ЗА 
ТУРИЗАМ И фИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ 

РАШКА – ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА 
ОРГАНИЗАцИЈА „РАШКА“

I
Даје се претходна сагласност на нацрт Плана поделе 

Установе за туризам и физичку културу општине Раш-
ка – Туристичко-спортска организација „Рашка“ који је 
усвојио Управни одбор одлуком бр. 237 од 20.02.2017.
године, у циљу спровођења статусне промене- издвајање 
уз оснивање.

II
Саставни део ове одлуке су нацрт Плана поделе Ус-

танове за туризам и физичку културу општине Рашка 
– Туристичко-спортска организација „Рашка“ и одлука 
Управног одбора бр. 237 од 20.02.2017. године. 

III
Ову одлуку доставити Установи за туризам и физичку 

културу општине Рашка – Туристичко-спортска органи-
зација „Рашка“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-6
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

7.
На основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 

Рашка, („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 
103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. године, 
доноси 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА

I
Даје се сагласност на Статут о измени и допуни Статута 

Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка  бр: 1/4-4 од 
04. 01. 2017. године.

II
 Саставни део ове Одлуке је Одлука Надзорног 

одбора о усвајању Статута о предлогу измена и допуна 
Статута  Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка  Бр: 
1/4-4 од 04. 01. 2017. године.

III
Ову Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу 

Путеви Рашка и надлежним службама.

Директор ЈКП Путеви Рашка обавезан је да сачини 
пречишћени текст Статута у складу са законом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/17-7
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

8.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
27. фебруара 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА

1. Покреће се поступак избора директора Јавног 
комуналног предузећа „Рашка“ Рашка чији је оснивач 
општина Рашка. 

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 
за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Рашка, на основу огласа 
о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног 
предузећа „Рашка“ Рашка. 

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка 
који се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се 
у „Службеном гласнику РС”,  у „Службеном гласнику 
општине Рашка”, најмање једним дневним новинама које 
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије 
и на званичној интернет страници општине Рашка. 

5. О реализацији ове одлуке стараће се Општинска 
управа општине Рашка. 

6. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Рашка”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-8
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

9.
На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећи-

ма („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка, I Број: 06-
VIII-15/2017-8 од 27.фебруара 2017. године, Скупштина 
Општине Рашка објављује 

да у идеалном делу од 1/6, Саковић (Станоје) Небојше 
из Рашке у идеалном делу од 1/6,  Биорац (Милутин) 
Миланке из Рашке у идеалном делу од 2/6 и Тандарић 
(Милутин) Иванке из Рашке у идеалном делу од 2/6 по 
цени од 2.211.000,00 динара;

– катастарска парцела бр. 3531/1 КО Варево, њива 5. 
класе, површине 11 ари и 79 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 84, власника Маринковић (Станоје) Јелене из Београда 
у идеалном делу од 1/6, Саковић (Станоје) Небојше из 
Рашке у идеалном делу од 1/6,  Биорац (Милутин) Миланке 
из Рашке у идеалном делу од 2/6 и Тандарић (Милутин) 
Иванке из Рашке у идеалном делу од 2/6 за земљиште по 
цени од 1.768.500,00 динара и за засад воћа по цени од 
4.480,00 динара, што укупно износи 1.772.980,00 динара;

– катастарска парцела бр. 3540 КО Варево, воћњак 3. 
класе, површине 7 ари и 29 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 971, власника Милошевић (Милица) Саше из Београда 
за земљиште по цени од 1.093.500,00 динара и за засад 
воћа по цени од 22.400,00 динара, што укупно износи 
1.115.900,00 динара.

II
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

Рашка, Игњат Ракитић, да закључи Уговор о прибављању 
непокретности у јавну својину општине Рашка, са власни-
цима непокретности.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-3
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

4.
На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Служ-

бени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 
39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка (‚‘Службени 
гласник општине Рашка‘‘, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16) и члана 36. Статута Центра за културу, 
образовање и информисање „Градац“ Рашка, Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА цЕНТРА ЗА 

КУЛТУРУ,  ОБРАЗОВАЊЕ И ИНфОРМИСАЊЕ 
„ГРАДАц“ РАШКА

I
ДЕЈАН КОТУРАНОВИЋ, дипломирани економиста 

из Јошаничке Бање, именује се за директора Центра за 
културу, образовање и информисање „Градац“ Рашка, на 
мандатни период од 4 (четири) године.

II
Решење доставити именованом, ЦКОИ „Градац“ из 

Рашке и архиви.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-4
Дана 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

5.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Сл. гласник 

општине Рашка“, бр.91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14, 
155/16), и Уредбе о упису у судски регистар („Сл. лист 
СРЈ“, бр. 1/97, 5/97 – испр. и 13/2002 и „Сл. гласник РС“, 
бр. 55/2004 – др. закон),  а у вези са Закључком УО ТСО 
„Рашка“, бр. 236 од 20. фебруара 2017. године, Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, доноси

О Д Л У К У
О СМАЊЕЊУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНОГ 
КАПИТАЛА ТУРИСТИЧКО -СПОРТСКЕ 

ОРГАНИЗАцИЈЕ „РАШКА“

I
Умањује се основни капитал Туристичко-спортске 

организације „Рашка“ уписан у износу од 147.563.869,10 у 
регистар Привредног суда у Краљеву Решењем Fi-1537/03 
од 05.11.2003. године, бр. регистарског улошка 5-257-00, 
за износ од 41.299.080,00  динара (вредност објекта за 
спорт и физичку културу – спортске хале у Рашки), тако 
да након умањења износи 106.264.789,10 динара.

II
Књиговодствена вредност непокретности из става 1. 

ове Одлуке уписује се у основни капитал општине Рашка.

III
У складу са овом Одлуком извршити потребне уписе 

промена код надлежних органа.

IV
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине 

Рашка и другим гласилима, у складу са уредбом.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-5/2017-5
Дана 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

6.
На основу  члана 12. Закона о јавним службама („Сл. 

гласник РС“, бр. 42/91 и 71/94), члана 489. ст. 1. тач. 1) 
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), и члана 
39. став. 1. тач. 9) Статута општине Рашка („Сл. гласник 
општине Рашка“ бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА
1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално пре-

дузеће „Рашка“ Рашка
– седиште Јавног предузећа је: Рашка, ул. Душанова 2а;
– претежна делатност Јавног предузећа је: 3600 скупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде. 

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа 
„Рашка“ Рашка

Послови директора: представља и заступа Јавно кому-
нално предузеће „Рашка“, организује и руководи процесом 
рада, води пословање Јавног комуналног предузећа „Рашка“, 
одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа 
„Рашка“, за реализацију одлука и других аката скупштине 
општине, председника општине и општинског већа, предлаже 
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за њи-
хово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и 
одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске 
извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења 
средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или 
коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног 
одбора, бира представнике јавног предузећа у скупштини 
друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално 
предузећа „Рашка“ по претходно прибављеној сагласности 
Скупштине општине, доноси акт о систематизацији, пред-
лаже надзорном одбору доношење одлука и других аката 
из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностима запослених у складу са зако-
ном, колективним уговором и статутом предузећа, доноси 
план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима 
јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о 
јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, 
оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на по-
словима за које се захтева високо образовање из подтачке 
2) ове тачке;

4) да има најмање три године радног искуства на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да 

му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим сеуређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се 

проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: 
познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа 
„Рашка” Рашка; стручна оспособљеност за рад на месту 
директора и вештина комуникације - увидом у податке из 
пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и 
стручне способности у вези са руковођењем – писано, 
путем стандардизованих тестова; знање једног светског 
језика, провераваће се усменим разговором или писаном 
провером.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за 
подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана 
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса.

Именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Рашка” Рашка врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и податке 
о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у 
струци (потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство); оверена изјава у суду 
или општини да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке; уверење надлежног органа 
да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују 
кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији 

која је оверена у општини или суду, односно код јавног 
бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр. 2, са назнаком 
„За јавни конкурс – за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Рашка“ Рашка.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Срђан Пузовић, контакт 
телефон: 036/736-622, e-mail: srdjanpuzovic@yahoo.com

Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене 
пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за 
избор директора, у року од три дана од дана истека рока 
за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија 
за спровођење конкурса за избор директора одбацује 
закључком против кога није допуштена посебна жалба.
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Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, Службеном гласнику општине Рашка број 
174/17, у дневном листу “Данас“, који се дистрибуира на 
целој територији Републике Србије и на званичној интернет 
страници Општине Рашка: www.raska.org.rs.

10.
Ha основу члана 27. став 1., члана 35. став 7. и члана 

46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
39. став 1. тачка 6. Статута општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16), а по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
27. фебруара 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАцИЈЕ СУВО РУДИШТЕ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради измена и допуна 

Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику 
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 139/2014).

Члан 2.
Циљ доношења измена и допуна Плана детаљне регу-

лације Суво Рудиште на Копаонику (у даљем тексту: План 
детаљне регулације) је усаглашавање са Просторним планом 
подручја посебне намене Националног парка Копаоник 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 89/2016).

Члан 3.
Захваћено планско подручје се налази у катастарској 

општини Копаоник и обухвата простор површине око 5 Ха.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће све елементе из члана 

28. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), исказаних кроз:

– правила уређења,
– правила грађења и
– графички део.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у 4 

примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику.

Члан 5.
Рок за израду плана детаљне регулације је 90 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. Носилац израде Плана 
детаљне регулације је Општинска управа општине Рашка.

Члан 6.
Средстава за израду измене и допуне плана детаљне 

регулације обезбедиће ДОО Колубара Мионица.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

Члан 8.
Носилац израде плана, на основу сачињеног Нацрта 

плана детаљне регулације, раног јавног увида и извршене 
стручне контроле спровешће јавни увид и стручну распра-
ву у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).

Члан 9.
Обавезује се обрађивач плана детаљне регулације да 

исти изради у свему према одредбама важећег закона и 
подзаконских аката.

Члан 10.
План детаљне регулације усваја Скупштина општине 

Рашка.

Члан 11.
Одлуку о изради Плана детаљне регулације објавити 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне 
регулације Суво Рудиште на Копаонику („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 171/16).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-9
Дана 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

11.
Ha основу члана 27. став 1., члана 35. став 7. и члана 

46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – 
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
39. став 1. тачка 6. Статута општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16), а по прибављеном мишљењу Комисије за 
планове, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
27. фебруара 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАцИЈЕ СУВО РУДИШТЕ

Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради измена и допуна 

Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику 
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 139/2014).

Члан 2.
Циљ доношења измена и допуна Плана детаљне регу-

лације Суво Рудиште на Копаонику (у даљем тексту: План 
детаљне регулације) је усаглашавање са Просторним планом 
подручја посебне намене Националног парка Копаоник 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 89/2016).
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Члан 3.
Захваћено планско подручје се налази у катастарској 

општини Копаоник и обухвата простор површине око 10 Ха.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће све елементе из 

члана 28. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), исказаних кроз:

– правила уређења,
– правила грађења и
– графички део.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у 4 

примерка у аналогном и 4 примерка у дигиталном облику.

Члан 5.
Рок за израду плана детаљне регулације је 90 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. Носилац израде Плана 
детаљне регулације је Општинска управа општине Рашка.

Члан 6.
Средстава за израду измене и допуне плана детаљне 

регулације обезбедиће МК Копаоник, Брзмин Копаоник 
и Греј хотели Копаоник.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

Члан 8.
Носилац израде плана, на основу сачињеног Нацрта 

плана детаљне регулације, раног јавног увида и извршене 
стручне контроле спровешће јавни увид и стручну распра-
ву у складу са одредбама члана 50. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – 
испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).

Члан 9.
Обавезује се обрађивач плана детаљне регулације да 

исти изради у свему према одредбама важећег закона и 
подзаконских аката.

Члан 10.
План детаљне регулације усваја Скупштина општине Рашка.

Члан 11.
Одлуку о изради Плана детаљне регулације објавити 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.
Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације 
Суво Рудиште на Копаонику („Службени гласник општине 
Рашка“, бр. 171/16).

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-10
Дана 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

12.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној своји-

ни („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 
105/2014), члана 10. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2012) и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка‘‘, бр. 91/08, 103/10, 
130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној дана 27. фебруара 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА

Члан 1.
ДАЈE СЕ на коришћење, без накнаде, најдуже до 12 

месеци, Републичком фонду за здравствено осигурање 
Београд, Ул. Јована Маринковића бр. 2, пословни простор 
површине 60м2 улици Ратка Луковића бр. 8 у Рашки.

Члан 2. 
Непокретност из претходне тачке се састоји од три 

канцеларије, санитарног чвора и ходника,  на првом спрату 
у згради у улици Ратка Луковића бр. 8 у Рашки.

Члан 3.
Корисник је дужан да пословни простор користи искљу-

чиво за делатност којом се бави, плаћа месечне трошкове 
за воду, струју, изношење смећа и да о простору брине 
као добар домаћин. 

Члан 4.
Наведена непокретност се не може отуђити без одлуке 

Скупштине општине Рашка.  

Члан 5.
На основу овог Решења закључиће се Уговор о ко-

ришћењу пословног простора без накнаде. 
За закључење Уговора овлашћује се начелник Општин-

ске управе, Спасоје Андрић.

Члан 6.
Решење доставити Општинској управи, Републичком 

фонду за здравствено осигурање Београд и надлежним 
службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-11
Дана: 27. марта 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

13.
На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење и 68/2015) и члана 39. Статута општине Раш-
ка (‚‘Службени гласник општине Рашка‘‘, број 91/08, 

103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина 
општине Рашка, на предлог Комисије за администра-
тивна питања, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„СУТЈЕСКА‘‘ У СУПЊУ

I
Разрешава се Зоран Радомировић, туристички техничар 

из Супња, чланства у Школском одбору Основне школе 
„Сутјеска‘‘ у Супњу, испред Савета родитеља.

II
У Школски одбор Основне школе „Сутјеска‘‘ у Супњу 

именује се Радиша Ковачевић, полицајац из Супња, за 
члана испред Савета родитеља.

III
Ово решење ступа на снагу 8-ог (осмог) дана од дана доноше-

ња а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-12
Дана 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

14.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Сл. гла-

сник општине Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на седници 
одржаној 27. фебруара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНцИЈЕ ЗА 
ПРОСТОРНИ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ РАШКОГ 

И МОРАВИЧКОГ ОКРУГА

I
Разрешава се Ненад Остраћанин, дипломирани ин-

жењер организационих наука – мастер из Рашке, дуж-
ности члана Скупштине Регионалне агенције за просторни 
и економски развој Рашког и Моравичког округа.

II
Именује се Тијана Пајевић, мастер економиста из 

Рашке, за члана Скупштине Регионалне агенције за прос-
торни и економски развој Рашког и Моравичког округа, 
испред општине Рашка, на мандатни период од 4 (четири) 
године.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-13 
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

15.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском 

надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015) и члана 39. Ста-
тута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ  ЗА КООРДИНАцИЈУ 
ИНСПЕКцИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 

ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
ОПШТИНЕ РАШКА

I
Разрешава се ЂОРЂЕ ГОГИЋ, заменик председника 

општине, дужности председника Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности 
општине Рашка, на коју је именован Решењем СО Рашка 
I Број: 06-VIII-6/2016-19 од 02. септембра 2016. године.

II
Именује се ЛАЗАР МАНДИЋ, помоћник председни-

ка општине, за председника Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлеж-
ности општине Рашка.

III
Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-14 
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

16.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16) и члана 13. Одлуке о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта Рашка („Служ-
бени гласник општине Рашка“, број 135/13), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЛИ 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I
Утврђује се Драгану Радовићу из Рашке престанак 

дужности члана Комисије за отуђење или давање у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта, на коју је именован 
Решењем СО Рашка I Број: 06-VIII-3/2016-21 од 15. јуна 
2016. године услед смрти.

II
Именује се Драган Вељовић, грађевински техничар 

из Радошића, за члана Комисије за отуђење или давање 
у закуп неизграђеног грађевинског земљишта.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-15/2017-15 
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

17.
 На основу члана 100. став 1. тачка 3. Закона о  планирању 

и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 53. 
став 2.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта („Сл. гласник општине Рашка“ бр. 135/2013) и 
члана 39. став 1. тачка 16. Статута општине Рашка („Сл. 
гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на 
седници одржаној 27. фебруара 2017. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом грађевинско 

земљиште у јавној својини означено као кат. парцела 
бр. 2/53 КО Копаоник, површине 245m2, Живадиновић 
Зорану из Београда, Врачар, Небојшина бр. 041/3/16, 
ради формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 
70. став 3., тачка 2. Закона о  планирању и изградњи.

II
Именовани је  дужан да у року од 30 дана од дана 

коначности овог решења са Општином Рашка закључи 
уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 

III 
Решење доставити: Именованом, Општини Рашка, 

Служби за катастар непокретности Рашка и надлежним 
службама. 

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.
V

Решење је коначно у управном поступку, а против 
истог се може покренути управни спор у року од 30 дана 
од дана достављања решења.

О б р а з л о ж е њ е
Именовани је поднео захтев Комисији СО Рашка за 

отуђење непосредном погодбом грађевинског земљишта 
у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 2/53 КО 
Копаоник, површине  245m2, КО Рашка. 

Комисија је установила да су испуњени сви услови за 
отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом 
предвиђени чланом 100. став 1. тачка 3. Закона о плани-
рању и изградњи, те је на основу члана 8. Правилника 
о току и процедури поступка отуђења и давању у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
непосредном погодбом упутила предлог решења о отуђењу 
непосредном погодбом предметног земљишта.

Имајући у виду све напред наведено Скупштина општине 
Рашка је донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06- VIII-15/2017-16
Дана: 27. фебруара 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић
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