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1.
На основу члана 115. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/10, 130/
13 и 140/14), Скупштина општине Рашка, разматрајући
иницијативу председника општине Рашка, на седници
одржаној 29. јануара 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ
СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА АКТА
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА
I
Приступа се спровођењу поступка измене Статута
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“,
бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14).
II
Образује се Комисија за израду предлога акта о промени Статута општине Рашка у саставу:
1. Спасоје Андрић, дипломирани правник из Рашке,
за председника комисије,
2. Марина Николић, дипломирани правник из Рашке,
за члана комисије,
3. Стеван Бакрачевић, дипломирани правник из Кућана, за члана комисије.
III
Задатак Комисије је да у складу са иницијативом председника општине Рашка за промену Статута изврши
израду предлога акта о промени Статута општине Рашка
и достави га Скупштини општине Рашка на разматрање и
усвајање.
IV
Решење доставити именованим лицима.
V
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/2016-1
Дана: 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан

2.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13,

140/14 и 144/14), Скупштина општине Рашка, разматрајући Програм развоја спорта општине Рашка за период
2015–2020. године, на седници одржаној 29. јануара
2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2015–2020.
ГОДИНЕ
I
Усваја се Програм развоја спорта општине Рашка за
период од 2015–2020. године у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Програм развоја спорта
општине Рашка за период од 2015–2020. године.
III
Ову Одлуку доставити Спортском савезу општине
Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/2016-2
Дана: 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан

3.
На основу члана 35. става 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 и
24/2011), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник PC“, број 129/07) и члана 39. тачка 6.
Статута општине Рашка („Службени гласник општине
Рашка“, број 91/2008, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), а
по прибављеном извештају о извршеном јавном увиду
Комисије за планове, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 29. јануара 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
– ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВЛАСОВУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се План детаљне регулације –
проширење гробља у Власову (у даљем тексту: План детаљне регулације).
План детаљне регулације из става 1. овог члана урађен је у складу са Одлуком о изради Плана донетој 22.
маја 2015. године.
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Члан 2.
План детаљне регулације урађен је од стране ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка.
Захват плана налази се у КО Варево
Захват Плана детаљне регулације – Проширење гробља у Власову обухвата комплекс гробља које се налази
на јужном делу насеља Власово, западно од државног
пута, граничи се са источне стране планираном зоном
становања средњих густина и јавном зеленом површином која је зона заштите постојећег водотока. Са јужне и
западне стране граница зоне гробља дефинисана је планираним саобраћајницама у складу са ГП-ом Рашка 2020.
Подручје које се разрађује Планом захвата следеће
катастарске парцеле К.О. Варево:
– постојеће гробље на катастарским парцелама број:
3529, 3530, 3531/2, 3541/2, 3542/1, 3542/2;
– новопланирано гробље на катастарским парцелама
број: 3523, 3524, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538,
3539, 3540, 3541/1; на деловима катастарских парцела:
3525, 3527, 3528, 3531/1, 3532;
Бројеви катастарских парцела уписани су на геодетској подлози у Р 1:1000.
Површина захвата износи цца 3,29 ха.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке чини текстуални део и графичка документација са прилозима, који се оверавају печатом и потписом председника Скупштине општине и
поверавају на чување и употребу Одсеку за урбанизам,
стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.
Члан 4.
O спровођењу ове Одлуке стараће се орган Општинске управе надлежан за послове урбанизма и ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/2016-3
Дана: 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан

4.
На основу члана З9. став 7. Статута општине Рашка
(„Службени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10,
130/13, 140/14 и 144/14) и на основу учешћа општине
Рашка у спровођењу пројекта „Географски информациони систем општине Рашка – ГИС“ у оквиру програма
Европски ПРОГРЕС, Скупштина општине Рашка, на
седници одржаној 29. јануара 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ГЕОГРАФСКОМ ИНФОРМАЦИОНОМ
СИСТЕМУ ОПШТИНЕ РАШКА

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE RA[KA

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови увођења, организације израде и функционисања Географског информационог система општине Рашка (у даљем тексту: ГИС),
међусобни односи делова система и начин пружања услуга корисницима, односно другим правним и физичким
лицима.
Члан 2.
ГИС представља систем за прикупљање, обраду, анализу, управљање, приказивање и одржавање просторно
оријентисаних и других информација и података, који су
раније били чувани у аналогном и дигиталном облику.
Основни циљ успостављања ГИС-а је добијање поузданог заједничког информационог система на нивоу
локалне самоуправе, који ће служити као алат за ефикасније, економичније и модерније управљање општинским ресурсима.
Члан 3.
Оснивач и власник ГИС-а је општина Рашка (у даљем
тексту: Општина).
Послове у вези са ГИС-ом обавља Радна група за организацију израде Географског информационог система
(ГИС-а) општине Рашка (у даљем тексту: Радна група за
ГИС).
Члан 4.
Радна група за ГИС образује се решењем председника
општине.
Задаци Радне групе за ГИС утврђени су решењем о
образовању.
Члан 5.
Послови администрирања и одржавања ГИС система
поверавају се Одсеку за опште послове Општинске управе. Опис послова обухвата припрему база података и
апликација за коришћење у систему, координацију послова на креирању и одржавању база података корисника
и перманентни развој система.
Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Радне
групе за ГИС обавља одсек из члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Функционисање и развој ГИС-а финансира се из
средстава општине, у складу са усвојеном Стратегијом
одрживог развоја општине Рашка 2009-2019 и на основу
годишњег Програма који припрема и предлаже Радна
група за ГИС.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
ГИС чине следећи сегменти: хардвер, софтвер, подаци, администратори, чланови система, корисници систма, методе и процедуре.

SLU@BENI GLASNIK
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Хардвер је физичко рачунарско окружење у коме
ГИС ради.
Софтвер обезбеђује функције и алате неопходне за
прикупљање, обраду, анализу, управљање, приказивање
и одржавање података о простору.
Кључне компоненте ГИС софтвера су:
– алати за унос и обраду просторних информација;
– системи за управљање базама података;
– алати за подршку просторним упитима, анализама и
визуелизацији;
– графички кориснички интерфејс за једноставно коришћење алата.
Подаци у дигиталном облику су растерски, векторски
и алфа нумерички.
Администратори система су техничка лица која
развијају и одржавају систем.
Чланови система су јавна предузећа, установе и друга
правна лица, која су са Општином закључила уговор о
приступању ГИС-у.
Корисници система су правна и физичка лица која
користе расположиве податке ГИС-а.
Методе чине планови и правила функционисања
ГИС-а.
Процедуре су утврђена правила поступања у оквиру
ГИС-а.
Члан 9.
Под активностима у формирању, функционисању и
развоју ГИС-а подразумевају се: унос података, обрада,
управљање, упити и анализе, визуелизација, извештавање и дистрибуција.
Унос података подразумева постојање истих у одговарајућем дигиталном формату. Поступак превођења података у одговарајући формат назива се конверзија, при
чему се поступак конверзије из аналогног у дигитални
облика назива дигитализација.
Обрада је одређени вид дораде у циљу прилагођавања
унетих података систему.
Управљање подразумева манипулацију подацима –
организовање, уређивање и одржавање базе података.
Упити и анализе представљају процес којим се од постојећих података унетих у систем, специјалним поступцима добијају изведене информације које су предмет
анализе.
Визуелизација и извештавање подразумева визуелно
приказивање добијених резултата упита у дигиталној
или аналогној форми и њихово тумачење.
Дистрибуција је кретање података између чланова
ГИС-а, правних и физичких лица – корисника система и
сл.
Члан 10.
Под члановима система подразумевају се сва јавна
предузећа, установе и друга правна лица која са Општином закључе уговор о приступању систему.
Одлуку о пријему у систем доноси председник општине а на основу закључка правног лица о приступању
на предлог Радне групе за ГИС.
Одлука је основ за потписивање споразума о сарадњи
на развоју ГИС-а.

Споразум о сарадњи потписују Општинска управе и
институције-чланице радне групе за ГИС.
Члан 11.
Корисници ГИС-а су правна и физичка лица, која
имају потребу да приступају базама података и користе
расположиве информације у оквиру делатности коју
обављају.
Корисници ГИС-а подносе захтев за приступ базама
података и коришћење расположивих информација (у даљем тексту: захтев).
У захтеву корисници ГИС-а наводе делатност коју
обављају, врсту потребних података и временски период
коришћења.
Одлуку о захтеву доноси Радна група за ГИС.
Радна група за ГИС може тражити допуну захтева
подацима који су од значаја за доношење ове одлуке.
Физичка лица могу бити корисници ГИС-а уз потврду
да у оквиру одређене институције (школе, факултети,
институти, научне установе и сл.) обављају послове за које
су им потребни подаци (семинарски, дипломски и научни
радови и слично) уз сагласност Радне групе за ГИС.
Члан 12.
Накнада за коришћење података садржаних у ГИС-у
Општине и за означавање локације заинтересованог
правног лица на WЕВ презентацији ГИС-а утврђују се
актом којим се утврђују накнаде за рад органа Општинске управе.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/16-4
Дана, 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан

5.
На основу члана 14. став 6. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 31/09, 88/10, 99/11 и др. 93/12 и
84/15) и члана 15. став 1. тачка 24. и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14)
и указане потребе, Скупштина општине Рашка, на
седници одржаној 29. јануара 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАБРАНИ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ
РАДОВА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКЕ ТУРИСТИЧКЕ
СЕЗОНЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛИСИНА–ЧАЈЕТИНА– ТРЕСКА“
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се забрана извођења грађевинских радова на подручју Плана генералне регулације
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„Лисина–Чајетина–Треска“, за време зимске туристичке
сезоне, односно у периоду од 01. децембра до 31. марта.
Члан 2.
Под грађевинским радовима у смислу ове Одлуке,
сматрају се сви земљани радови-ископи, рушења, зидања, односно израда конструктивних делова грађевинских
објеката, бетонски радови, фасадерски радови, израда
кровних конструкција, као и сви унутрашњи радови који
изазивају буку или се њима ствара грађевински отпад.
Члан 3.
Изузетно од одредби из члана 1. и 2. ове Одлуке, у времену и на подручју утврђеним овом Одлуком, могу се
изводити:
– интервентни радови на санацији објеката и комуналне инфраструктуре ради отклањања кварова и недостатака као и радови хитног отклањања насталих кварова и оштећења на објектима и уређајима, у циљу спречавања даље штете,
– завршни занатски радови унутар објеката којима се
не ствара бука нити грађевински отпад већег обима и
којима се не ремети несметани боравак гостију у објекту
и његовом окружењу.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се комунална инспекција и инспекција за заштиту животне средине општине Рашка.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/16-5
Дана, 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић Др Бојан

6.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања макси-малног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015) и члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број
91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), а у вези са
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних
служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и
систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени
гласник РС“, бр. 101/2015) Скупштина општине Рашка,
на седници одржаној дана 29. јануара 2016. донела је

ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.
ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе
општине Рашка за 2015. годину.
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Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Рашка за 2015.
годину јесте 429.
Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време у
систему локалне самоуправе општине Рашка по организационим облицима је:
– Општинска управа Рашка – 85
– Предшколска установа
„Весело детињство“ Рашка – 95
– Центар за културу, образовање и информисање
„Градац“ Рашка – 13
– ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
у Општини Рашка – 46
– ЈП за стамбене услуге „Стан“ – 18
– Центар за цосијални рад у Рашки 14 (5)*
– Туристичко спортска организација „Рашка“ – 29
– ЈКП „Рашка“ Рашка – 137
– Месна заједница Рашка – 1.
Члан 4.
Организациони облици у систему локалне самоуправе општине Рашка дужни су да донесу у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места и да исти
доставе на сагласност Председнику општине, односно
надлежном органу општине Рашка.
Члан 5.
Организациони облици у систему локалне самоуправе
општине Рашка приликом израде акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места дужни су да се
придржавају одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у погледу начела и начина утврђивања броја запослених и да пре доношења акта спроведу анкету међу запосленима који раде на
пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји потреба смањења броја извршилаца, о њиховим намерама и спремности за споразумни
престанак радног односа уз исплату новчане накнаде.
Члан 6.
Организациони облици у систему локалне самоуправе општине Рашка могу актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места утврдити и мањи број
запослених од броја утврђеног овом одлуком.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-36/16-6
Дана, 29. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миловановић др Бојан
_________________________
* Број у загради означава број радника који се финансира из буџета
Општине Рашка.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
7.
На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 9/2008, 103/10, 130/
13, 140/14 и 144/14,) а у складу са чланом 8. став 3. и 4. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр.
96/2015), Општинско веће општине Рашка, на седници
одржаној 25. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЋИВАЊУ СПРАТНОСТИ ПО ЗОНАМА
ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ПОСТУПКУ
ОЗАКОЊЕЊА
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне на територији општине Рашка и дозвољена спратност објеката по зонама за
објекте који се налазе у поступку озакоњења у складу са
одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/2015).
Члан 2.
На територији општине Рашка одређују се четири
зоне.
Члан 3.
Зона 1. обухвата катастарске општине у обухвату:
1) Плана детаљне регулације, Суво Рудиште и Плана
детаљне регулације Сунчана Долина-Бачиште.
2) Плана генералне регулације Рашка.
Члан 4.
Зона 2. обухвата катастарске општине у обухвату:
Плана генералне регулације Лисина Чајетина Треска.
Члан 5.
Зона 3. обухвата катастарске општине у обухвату:
– Плана генералне регулације Јошаничка Бања.
– Плана генералне регулације Шереметовица–Кути–
–Плешин са детаљном регулацијом зоне Честа врела и
Шереметовица, Плана генералне регулације Врхови–
–Одвраћеница са детаљном регулацијом зоне испод врха
Кула.
Члан 6.
Зона 4. обухвата све остале делове територије општине Рашка које нису обухваћена зонама 1, 2. и 3.
Члан 7.
У зони 1. дозвољава се озакоњење објеката који има
једну етажу више од планиране, уз услов да се за објекте
у зони 1.1. прибави сагласност управљача јавног добра,
односно сагласност организације надлежне за заштиту
природних добара у складу са законом.
У зони 2. дозвољава се озакоњење за два етажа више од
спратности дозвољене планским документом за подручје
на коме се налази објекат који је предмет озакоњења.
У зони 3. дозвољено је одступање за једну етажу више
од спратности дозвољене планским документом за под-

ручје на коме се налази објекат који је предмет озакоњења. уз сагласност управљача јавног добра. односно сагласност организације надлежне за заштиту природних
добара у складу са законом
Уколико у зони 4. простор није разрађен планским документом, односно уколико планским документом није
дефинисана планирана спратност објекта, одређује се
спратност објекта П+2+Пк.
Члан 8.
Спровођење ове одлуке врши Одсек за урбанизам,
стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине општинске управе општине Рашка.
Члан 9.
За сва непокретна културна добра од изузетног значаја на територији општине Рашка није дозвољено одступање од планске документације.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-61/2015-1
Дана: 25. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

8.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, бр. 24/11) и члана 61. Статута општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08,
103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Општинско веће
општине Рашка, на седници одржаној дана 25. децембра
2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
ОПШТИНЕ РАШКА
Област уређења
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се основни критеријуми
и смернице за финансирање и суфинансирање активности у области спорта средствима из буџета општине
Рашка (у даљем тексту: Општина).
Критеријуми и смернице из става 1. овог члана утврђују се у циљу објективног вредновања програма спортских организација на годишњем нивоу (годишњи програми), као и програма и пројеката по посебном јавном
позиву (посебни програми), у складу са приоритетима из
члана 138. Закона о спорту, фокусираним на потребе и
интересе грађана за чије се остваривање обезбеђују
средства у буџету јединице локалне самоуправе.
Приоритети за финансирање и суфинансирање
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Члан 2.
Према Програму развоја спорта општине Рашка за период 2015–2020. године, Општина посебан интерес препознаје у:
– Стварању услова за здраво становништво које негује
спорт и рекреацију;
– Изградњи и одржавању спортско-рекреативних објеката, усклађених са потребама становништва
– Координисаном раду спортских организација;
– Одржавању спортских догађаја од значаја за локалну самоуправу.
Одобравање програма и пројеката
Члан 3.
Одобравање годишњих и посебних програма и пројеката из Члана 1. овог правилника врши се у складу са Законом о спорту и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији, према стратешким приоритетима из Програма развоја спорта општине Рашка за период 20152020. године, а код годишњих програма и у односу на
категоризације предвиђене посебним актима.
За финансирање годишњих и посебних програма и
пројеката у области спорта задужен је Спортски савез
општине Рашка, чија је улога да дефинише ближе услове,
критеријуме, поступак доделе средстава из буџета општине Рашка, као и начин јавног објављивања података о
предложеним и одобреним програмима и њиховој реализацији.
При евалуацији годишњих и посебних програма и
пројеката, на предлог Спортског савеза општине Рашка
формирају се експертске комисије, које према прецизним
и унапред утврђеним критеријумима из Смерница конкурса, достављају Предлог за финансирање и суфинансирање програма и пројеката на одлучивање Спортском
савезу општине Рашка.
Одлука ступа на снагу добијањем сагласности Општинског већа.
Расписивање конкурса
Члан 4.
Одабир годишњих и посебних програма и пројеката
врши се на бази јавних конкурса, које расписује Спортски савез општине Рашка.
Критеријуми за подношење предлога и јасни параметри за евалуацију, као и тражена документација, дефинишу се Смерницама конкурса и објављују уз јавни
позив Конкурса.
Јавни конкурс за годишње програме расписује се почетком децембра текуће године за средства која ће се
расподелити од јануара наредне године за спровођење
активности у датој години.
Јавни конкурс за по себне програме и пројекте
расписује се два пута годишње и односи се на активности
у наредном шестомесечном периоду.
Критеријуми за подносиоце годишњих и посебних
програма и пројеката
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Члан 5.
Право на финансирање годишњих и посебних програма и пројеката може остварити спортска организација
која испуњава следеће услове:
– да је уредно регистрована у Регистру Агенције за
привредне регистре;
– да се налази у Јединственој евиденцији удружења,
друштава и савеза у области спорта Министарства омладине и спорта Републике Србије;
– да има седиште на територији општине Рашка;
– да је чланица Спортског савеза општине Рашка
– да је чланица националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у области
спорта у Републици Србији;
– да учествује у редовном систему такмичења у оквиру гранског савеза;
– да није у последње две године правоснажном одлуком кажњена за прекршај или привредни преступ везан
за њену делатност;
– да је оправдала наменски одобрена средства за претходни период (годину);
– да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове
према другим организацијама;
– да испуњава права и обавезе према Савезу на основу
Члана 19. Статута Спортског савеза Рашка .
Додатни прецизни критеријуми, као основ за финансирање и суфинансирање годишњих програма по овом
правилнику, дати су у Правилнику о категоризацији спортова општине Рашка, који представља анекс овог правилника.
Носиоци програма који поднесу годишњи програм у
којем су обухваћене и активности од општег интереса за
које се сагласно Закону о спорту може поднети посебни
програм, не могу за исте активности да конкуришу и у
том посебном програму.
Расподела средстава
Члан 6.
Предлог расподеле средстава доноси Комисија, усваја га Спортски савез општине Рашка, а верификује Општинско веће.
Коначан предлог расподеле средстава усклађује се са
финансијским плановима и предлозима буџета које су
спортске организације доставили за текућу годину, а у
односу на расположива средства из буџета општине
Рашка.
Једна спортска организација може добити средства у
максималном износу до 20% буџета општине Рашка
издвојеног за спорт.
Пренос средстава корисницима за намене прописане
овим правилником вршиће се сразмерно у зависности од
остваривања буџета општине Рашка.
Спортске организације којима се финансирају
годишњи и посебни програми и пројекти у обавези су да
средства користе искључиво за намене за које су средства
додељена и у складу са активностима и динамиком
одобреног програма/пројекта.
Коришћење средстава
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Члан 7.
Од укупног износа додељених средстава, спортска
организација може утрошити највише до 20% за зараде
запослених, материјалне и административне трошкове,
укључујући стипендије и хранарину.
Преостала средства морају се користити за предложене програмске/пројектне активности и пратеће трошкове.
Правдање средстава
Члан 8.
Спортске организације, корисници средстава за годишње програме у области спорта, у обавези су да Спортском савезу општине Рашка достављају периодични и завршни наративни и финансијски извештај, према унапред достављеним обрасцима.
Одобрена средства за финансирање и суфинансирање
годишњих програма у области спорта се спортској организацији уплаћују из два дела: по одобравању истих и по
усвајању периодичног наративног и финансијског извештаја, на половини реализације пројекта.
Спортски савез општине Рашка може да обустави даље финансирање програма, односно једнострано раскине уговор о реализовању програма ако подносилац
одобреног програма не достави извештај у року предвиђеном уговором или не испоштује неку од уговором
предвиђених обавеза.
Спортске организације, корисници средстава за посебне програме и пројекте у области спорта, у обавези су
да Спортском савезу општине Рашка доставе финансијски и наративни извештај о реализацији пројеката у
року од 30 дана од дана завршетка пројекта.
Ненаменско трошење буџетских средстава и непоштовање утврђених рокова може имати за последицу повраћај средстава, као и неодобравање средстава у наредној години.
Подносиоцу одобреног програма не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма пре него
што поднесе завршни извештај у складу са ставовима 2.
и 5. овог члана и исти буде усвојен по завршетку анализе
реализације програма и постизања планираних ефеката.
Ступање на снагу
Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Рашка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-61/2015-5
Дана: 25. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

9.
На основу члана 138. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11) и члана 61. Статута општине Рашка
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10,
130/13, 140/14 и 144/14), Општинско веће општине

Рашка, на седници одржаној дана 25. децембра 2015.
године, доноси

ПРАВИЛНИК
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТОВА
ОПШТИНЕ РАШКА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилник о категоризацији спортова општине Рашка (у даљем тексту: Правилник) саставни је део Правилника о финансирању и суфинансирању активности у
области спорта општине Рашка и њиме се утврђује категоризација у области спорта на територији јединице
локалне самоуправе.
Члан 2.
У складу са чланом 139. Закона о спорту („Службени
гласник РС“, бр.24/2011 и 99/2011) и Правилником о
националној категоризацији спортова („Службени гласник РС“, бр. 25/2013), Правилник о категоризацији
спортова општине Рашка односи се гране спорта преко
којих се остварује општи интерес у области спорта на
територији општине Рашка.
Категоризација се ради за гране спорта чија се делатност обавља преко клубова који су редовни чланови
националних гранских спортских савеза, преко којих се
остварује општи интерес у области спорта у Републици
Србији, који су у систему такмичења наведених савеза и
који су редовни чланови Олимпијског комитета Србије и
Спортског савеза Србије.
Члан 3.
На основу права која проистичу из категоризације,
клубови из члана 2. овог правилника стичу право на финансирање и суфинансирање из буџета општине Рашка
намењеног за годишње програме, а број стечених бодова
кроз категоризацију полазна је основа при доношењу
одлуке о расподели средстава.
Остала спортска удружења се не категоришу и имају
право коришћења буџетских средстава само по основу
јавног позива за посебне програме и пројекте у области
спорта.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
Члан 4.
Основни критеријуми за Категоризацију грана спорта
сходно члану 2. овог Правилника су:
1. Усклађеност са националном категоризацијом, а
према степену развијености грана спорта на територији
општине Рашка;
2. Традиција гране спорта у општини Рашка;
3. Ранг такмичења;
4. Постигнути резултати у последњем такмичарском
циклусу;
5. Број регистрованих спортиста за претходни такмичарски циклус у редовном систему такмичења, односно
број спортиста у појединачним гранама спорта (одвојено
мушке и женске категорије);
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6. Број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује општи
интерес у области спорта у општини Рашка;
7. Здравствени, социјални и други утицај на учеснике.

1. Клубови са 40 и више година традиције – 10 бодова;
2. Клубови са 20 до 40 година традиције – 8 бодова;
3. Клубови са 10 до 20 година традиција – 6 бодова;
4. Клубови са 5 до 10 година традиције – 3 бода.

Члан 5.
Усклађеност са националном категоризацијом
Полазећи од Правилника о националној категоризацији спортова и усклађујући га са специфичностима општине Рашка, спортске гране су разврстане у следеће
категорије које носе одговарајући број бодова:
1. I категорија (50 бодова): фудбал, одбојка, атлетика,
рукомет, кошарка, школски спорт;
2. II категорија (40 бодова): скијање, карате, мали фудбал, стони тенис, спорт особа са инвалидитетом;
3. III категорија (35 бодова): параглајдинг, гимнастика;
4. IV категорија (28 бодова): спортски риболов, боди
билдинг;
5. V категорија (18 бодова): рекреативни спорт.

Члан 7.
Ранг такмичења
При одређивању броја бодова за ранг такмичења, води се рачуна о томе да ли се ради о екипном или појединачном спорту.
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења: I ниво – општинске лиге, II ниво – међуопштинске лиге (окружне), III ниво – регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге), IV ниво – II лиге, V ниво –
I лиге и VI ниво – националне лиге највишег ранга ( Супер лиге, А лиге), уз напомену да се у екипним спортовима где нема Супер лиге и А лиге, као највиши ранг
признаје I лига Србије (V ниво).
У појединачним спортовима постоје следећи нивои
(рангови) такмичења: I ниво – градско/општинско (међуопштинско) првенство, II ниво – окружно/ регионалнопокрајинско првенство и III ниво – државно првенство.
Према извршеној подели, број бодова додељује се у
складу са табелом у наставку:

Екипни
спортови

Сениори

Јуниори
(70%)

Кадети
(60%)

Пионири
(50%)

Појединачни
спортови

Сениори

Јуниори
(70%)

Кадети
(60%)

Пионири
(50%)

Члан 6.
Традиција гране спорта у општини Рашка
Сходно традицији на општинском нивоу, сваки од клубова ће према годинама постојања добити следећи број бодова:

VI ниво

30

21

18

15

III ниво

30

21

18

15

V ниво

24

18

15

12

II ниво

20

14

12

10

IV ниво

18

12

12

9

I ниво

10

7

6

5

III ниво

12

9

9

6

II ниво

9

6

6

5

I ниво

6

5

4

3

Члан 8.
Постигнути резултати у последњем такмичарском циклусу
Сходно подели спортова на екипне и појединачне, те постигнутим резултатима у различитим узрасним категоријама, при додели бодова за постигнуте резултате у последњем такмичарском циклусу, користиће се табела у наставку:
Сениори

Јуниори (70%)

Р. Б.

I место
I место

II место

III место
I II место

I место
I место

II место

III место
I II место

I местo

II место
II место

III место

I местo

II место

III место
III место

Пионири (50%)

Екипни
спортови

Кадети (60%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво

40
30
25
20
15
10

35
26
20
17
12
8

30
22
17
14
10
6

30
22
18
14
12
8

24
18
14
12
8
6

20
15
12
9
6
4

25
20
15
12
9
7

21
17
12
10
7
5

18
15
10
8
5
3

20
15
12
10
8
6

17
13
10
8
6
4

15
11
7
6
4
3

Јуниори (70%)
2 медаље

I1 медаља
I II место

3 и више медаља, I место

2 медаље

I1 медаља
I II место

3 и више медаља, I место

2 медаље

I1 медаља
I II место

Пионири (50%)

3 и више медаља, I место

Кадети (60%)

I1 медаља
I II место

III ниво
II ниво
I ниво

Сениори
2 медаље

1.
2.
3.
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3 и више медаља, I место

Р. Б.

Појединачни
спортови
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30
20
10

25
15
7

20
10
4

21
14
7

16
11
5

14
7
3

18
12
6

15
9
4

12
6
2

15
10
5

12
8
3

10
5
4

Члан 9.
Број регистрованих спортиста за претходни
такмичарски циклус у редовном систему
такмичења, односно број спортиста у појединачним
гранама спорта (одвојено мушке и женске
категорије)
Број бодова додељује се према следећој скали, уз напомену да се посебно бодује и школа спорта:
1. Сениори: 15 и мање такмичара – 10 бодова, 16 и више такмичара – 15 бодова;
2. Јуниори: 10 и мање такмичара – 10 бодова, 11 и више такмичара – 20 бодова;
3. Кадети: 10 и мање такмичара – 10 бодова, 11 и више
такмичара – 25 бодова;
4. Пионири: 20 и мање такмичара – 10 бодова, 21 и више такмичара – 30 бодова;
5. Школе спорта: 20 и мање полазника – 10 бодова, 20
до 40 полазника – 20 бодова, преко 40 полазника – 30
бодова.
Члан 10.
Број ангажованих стручњака са одговарајућом
лиценцом гранског савеза
Посебни бодови додељују се за број ангажованих стручњака са одговарајућом лиценцом гранског савеза преко ког се остварује општи интерес у области спорта у општини Рашка, и то према следећој скали:
1. 3 и више стручњака по клубу – 15 бодова;
2. 2 стручњака по клубу – 10 бодова;
3. 1 стручњак – 5 бодова.
Члан 11.
Здравствени, социјални и други утицај на учеснике
Узимајући у обзир значајну улогу спорта за развој
друштвене заједнице, стручна комисија задржава дискреционо право да додели клубу 1–3 бода увидом у план изнетих годишњих активности, уколико процени да ће исте
посебно позитивно утицати на учеснике са социјалног,
едукативног или културног аспекта или допринети промоцији локалне заједнице.

Стручна комисија додељује бодове и прави бодовне
листе увидом у достављена документа која поткрепљују
сваки од наведених захтева из Правилника о категоризацији спортова општине Рашка.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 13.
Правилник о категоризацији спортова општине Рашка, као интегрални део Правилника о финансирању и
суфинансирању активности у области спорта општине
Рашка, ступа на снагу даном објављивања Правилника о
финансирању и суфинансирању активности у области
спорта општине Рашка у Службеном гласнику општине
Рашка.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-61/2015-6
Дана: 25. децембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

10.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС и 50/2013 – одлука УС), члана 61. Статута општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08,
103/10, 130/13, 140/14 и 144/14) и члана 6, 7. и 8. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене („Службени гласник општине Рашка“, бр. 128/12), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. јануара 2016.
године, доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РАШКА

КАТЕГОРИЗАЦИЈА КАО ОСНОВ ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

I
Усваја се Програм постављања привремених објеката
на подручју Општине Рашка у датом тексту.

Члан 12.
Број стечених бодова кроз категоризацију полазна је
основа при доношењу одлуке о расподели средстава за
годишње програме у области спорта из буџета општине
Рашка.

II
Саставни део ове Одлуке је Програм постављања
привремених објеката на подручју Општине Рашка који
садржи ТЕКСТУАЛНИ и ГРАФИЧКИ ДЕО.
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III
Програмом се утврђују места за постављање привремених објеката, број објеката који се постављају, материјал од кога су изграђени, обим и изглед објеката.
Графички део Програм садржи ситуацију, односно
опис места са уцртаним положајем и величином објекта.
IV
За спровођење овог Програма надлежни су Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
општине Рашка.
V
Ову Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-62/2016-3
Дана: 25. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

11.
На основу члана 112. Закона о буџетском систему (Сл.
гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 68/15) и члана 2. Пословника о раду општинског већа општине Рашка (III Број:
06-III-28/2014-1 од 19. јуна 2014. године), Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 25. јануара
2016. године, донело је
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II
Календаром се дефинишу активности, медији, задужена лица и временски оквир за спровођење активности.
III
Календар активности учешћа грађана у буџетском
процесу за израду буџета општине Рашка је саставни део
ове Одлуке.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.
V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-62/2016-7
Дана: 25. јануара 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

12.
На основу члана 209. става 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001
и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) доноси се

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

О УСВАЈАЊУ КАЛЕНДАРА АКТИВНОСТИ
УЧЕШЋА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКОМ ПРОЦЕСУ
ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

I
У Одлуци о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом, Скупштине општине Рашка IБрој: 06VII-35/2015-8 од 21.децембра 2015. године дошло је до
техничке грешке у навођењу броја грађевинске дозволе
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Уместо наведеног броја 351-03-0025/2007-01
треба да стоји број 351-03-00251/2007-10.

I
Усваја се Календар активности учешћа грађана у буџетском процесу за израду буџета општине Рашка.

II
Закључак о исправци техничке грешке објавити у
„Службеном гласнику општине Рашка“.

ОДЛУКУ
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САДРЖАЈ
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1. Решењео спровођењу поступка промене Статута Општине Рашка и образовању
Комисије за израду предлога акта о промени Статута Општине ..................................................................
1
2. Одлука о усвајању Програма развоја спорта општине Рашка за период 2015–2020. године ......................
1
3. Одлука о усвајању Плана детаљне регулације – проширење гробља у Власову ..........................................
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