GODINA XXVII - BROJ 166 - RA[KA - 16. SEPTEMBAR 2016. - CENA 150,00 DINARA
1.
На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка, („Службени гласник
општине Рашка“, бр. 165/16) 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 предлог Комисије за одликовања и друга
друштвена признања, на седници одржаној 16. септембра
2016. године, донела је

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.

ОДЛУКУ

2.
Ha основу члана 27. став 1., члана 35. став 7. и члана
46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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 („Сл. 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 16. септембра 2016.
године, доноси

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра
– Дана општине Рашка додељује РАШКУ ПОВЕЉУ за
2016. годину:
– БОЈАНУ РАДУЛОВИЋУ, власнику предузећа „АС
Продукт“ из Рашке. Именовани је својим преданим радом у последњих неколико година изузетно унапредио
привредни амбијент у општини Рашка, остварио велике
пословне резултате и запослио значајан број радника из
наше општине чиме је допринео развоју општине Рашка.
Члан 2.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана
општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ
РАШКА за 2016. годину:
– МИРЈАНИ ВУКОВИЋ, професору књижевности и
српског језика из Рашке за дугогодишњи педагошки рад
којим је допринела развоју стручног рада у просвети у
општини Рашка.
– Доц. др МИЛЕНКУ РОСИЋУ, заменику управника
Клинике за кардиоваскуларну хирургију Института за
кардиоваскуларне болести Војводине за велики допринос
у лечењу наших суграђана.
– МИЛОЈКУ МИЛИЋЕВИЋУ, уреднику програма у
Центру за културу „Градац“, за изузетан допринос афирмацији српске културе, науке и уметности у општини Рашка.
– БОШКУ ВЕЉОВИЋУ, спортском раднику, новинару,
писцу и хроничару, за изузетан допринос у развоју културе, спорта и очувању традиције и обичаја нашег краја.
– БОГДАНУ ТРИКОШУ, репрезентативцу Србије у
каратеу, за постигнуте изузетне резултате на домаћим и
међународним такмичењима.
Члан 3.
Јавна признања из члана 1. и 2. ове Одлуке, уручиће се
добитницима на свечаној седници Скупштине општине
Рашка, која ће се одржати поводом Дана општине Рашка.

			
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-1
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

ОДЛУКУ

O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА
ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ
„ГОЛИЈА“
Члан 1.
Овом одлуком приступа се измени и допуни Одлуке
о изради Плана детаљне регулације коридора инфраструктуре на подручју Просторног плана парка природе
„Голија“ („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 164/16) (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Мења се члан 3. Одлуке о изради Плана детаљне регулације тако да гласи:
„Оквирном границом Плана детаљне регулације, на
територији општине Рашка, прелиминарно су обухваћене
катастарске парцеле делова катастарских општина (КО)
и то:
– на подручју Парка природе „Голија” – делови КО
Биниће, КО Боровиће, КО Градац, КО Крушевица и КО
Плешин;
– изван Просторног плана подручја посебне намене
Парка природе „Голија” (због планирања електроенергетских коридора до ТС “Рашка”) – делови КО Трнава,
КО Варево и КО Рашка.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као
прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.“
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Члан 3.
Мења се члан 5. у ставу 2. Одлуке о изради Плана
детаљне регулације тако да гласи:
„Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Рашка“.
Члан 4.
Мења се члан 7. Одлуке о изради Плана детаљне регулације тако да гласи:
„За потребе израде плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја на животну средину“.
Члан 5.
У свему осталом Одлука о изради Плана детаљне

регулације остаје непромењена.

Члан 6.
Одлуку о измени и допуни Одлуке о изради Плана
детаљне регулације објавити у „Службеном гласнику
општине Рашка“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-2
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

3.
На основу члана 13. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС’’ број 129/2007 и 83/2014
– други закон), члана 21. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС’’ број 36/2009 и 88/2010), члана
22. Споразума о заједничком вршењу послова управљања
комуналним отпадом „Регион Краљево” („Сл. гласник
општине Рашка‘‘ бр. 164/16) и на основу члана 39. 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 16. септембра
2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВО
И ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА, ПАРАЋИН,
РАШКА, ТРСТЕНИК
I
Усваја се Уговор о оснивању друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територијама општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник
и града Краљево са пословним именом Регионални центар
за управљање комуналним отпадом ,,Регион Краљево‘‘
доо, предложен од стране Координационог одбора за управљање комуналним отпадом, учесница Споразума: град
Краљево, општина Врњачка Бања, Трстеник, Параћин и
Рашка, као део документације у поступку регистрације
заједничког предузећа чијим функционисањем се наста-
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вљају активности на заједничком, дугорочном и одрживом
регионалном управљању отпадом, на начин који има
минимално штетан утицај на животну средину и здравље
људи, уз рационално коришћење ресурса и поштовање
савремених принципа управљања отпадом и примену
начела избора најоптималније опције за животну средину.
II
Саставни део ове одлуке је Уговор о оснивању друштва
са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територијама општина Врњачка Бања, Параћин,
Рашка, Трстеник и града Краљево.
III
Овлашћује се председник општине Рашка Игњат Ракитић, да у име општине Рашка потпише Уговор из става
I ове одлуке.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у „Сл. гласнику општине Рашка‘‘.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-3
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

4.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка‘‘, бр. 91/08, 103/10, 130/13,
140/14, 144/14 и 155/16), у вези са чланом 57. Уговора о
оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на територијама града Краљево
и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка, Трстеник,
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана
16. септембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
Одређује се Игњат Ракитић, председник општине Рашка,
за члана Скупштине Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом „Регион Краљево” доо.
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-4
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
5.

Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 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 надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
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24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 39. тачка 14. Статута
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр.
91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 и 155/2016),
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана
16. септембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
Приступа се прибављању непокретности у јавну својину у корист општине Рашка непосредном погодбом и то:
– катастарске парцеле бр. 266/1 КО Супње, њива
3. класе, површине 4 ара и 38 м 2, земљиште у грађевинском подручју у Супњу, евидентиране у листу непокретности бр. 774, власник Милојевић (Милутин)
Јелица из Рашке.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења.
III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању непокретности, формираће се Комисија која ће спровести
поступак непосредне погодбе и по окончању истог, Записник
са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу.
IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-5
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
6.

Hа основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 45.
Статута општине Рашка („Службени гласник општине
Рашка“ број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16),
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана
16. септембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

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:
– Мирко Шћеловић, дипл. правник, председник комисије,
– Милка Мијајловић, дипл. ецц., члан комисије,
– Никола Матовић, дипл. инж. арх., члан комисије.
		

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања
непокретности у јавну својину у корист општине Рашка
непосредном погодбом кат. парцеле бр. 266/1 КО Супње.
III
Записник са одговарајућим предлогом утврђеним у
поступку непосредне погодбе Комисија ће доставити
Општинском већу, ради утврђивања предлога Одлуке, у
року од 15 дана од дана доношења Решења.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ,,Службеном гласнику општине Рашка“.
V
Решење доставити именованим члановима Комисије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-6
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
7.

Hа основу члана 93. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14 – др. закон)
и члана 11. и 40. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,
144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на предлог
Општинског већа општине Рашка, на седници одржаној
дана 16. септембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ РАШКА
I
Овим Решењем формира се Комисија за утврђивање
назива улица и тргова за подручје општине Рашка, у саставу:
– Др Владан Виријевић, доктор историјских наука,
председник комисије,
– Јелена Јездимировић, професор историје, члан комисије,
– Јосиф Распоповић, правник, члан комисије,
– Милинко Пантовић, пензионер, члан комисије,
– Никша Барлов, дипломирани филозоф, члан комисије,
– Мр Миленко Баловић, магистар вајарства, члан комисије,
– Немања Поповић, апсолвент историје, члан комисије,
– Вулић Пашајлић, дипломирани економиста, члан
комисије,
– Спасоје Андрић, дипломирани правник, члан комисије.
Мандат именованим члановима комисије је 4 (четири)
године.
		
II
Задатак Комисије је
– да утврди мерила и критеријуме по којима улице и
тргови могу добијати имена;
– да утврђена мерила и критеријуме достави свим
Месним заједницама, са позивом да оне у одређеном року,
своје иницијативе доставе Комисији на даљи поступак;
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– да позив за давање иницијатива за давање назива улица
са утврђеним мерилима и критеријумима учини доступним
свим грађанима путем средстава јавног информисања,
Комисија ће размотрити све приспеле предлоге и иницијативе, на основу њих припремити нацрт Одлуке о
давању назива улица и тргова и проследити је на давање
сагласности надлежном министарству. Након добијене сагласности Комисија ће Нацрт Одлуке доставити
Општинском већу општине Рашка на даљу надлежност.
У свом раду Комисија ће остварити пуну сарадњу са
Службом за катастар непокретности и са председником
општине кога ће о својим активностима редовно обавештавати.
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ,,Службеном гласнику општине Рашка“.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење СО Рашка о формирању Комисије за утврђивање
назива улица и тргова за подручје општине Рашка I број:
06-VII-13/2013-8 од 12. септембра 2013. године.
IV
Решење доставити именованим члановима Комисије.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-7
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

8.
На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE RA[KA

РС“, бр 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично
тумачење и 68/2015), Скупштина општине Рашка, на
предлог Комисије за административна питања, на седници
одржаној 16. септембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНA
УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ У РАШКИ
I
Разрешава се Марија Вељовић, медицинска сестра из
Супња, дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Весело детињство“ у Рашки, испред општине
Рашка.
II
Именује се Виолета Рашковић, машински техничар из
Рашке, за члана Управног одбора Предшколске установе
„Весело детињство“ у Рашки испред општине Рашка.
III
Ово решење ступа на снагу 8-ог (осмог) дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-7/2016-8
Дана: 16. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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