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1.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка 6. Статута
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“,
број 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 дана 07. јула 2017.
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ ЈУГ 2 У СУПЊУ
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације пословне зоне Југ 2
у Супњу (у даљем тексту План детаљне регулације), који
је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
План обухвата неизграђено подручје западно од државног пута 1Б реда бр. 22 и источно од реке Рашке. У
обухват Плана улазе делови кп 216, 217, 218, 219, 222,
223, 138,139, 208, 216, 837/1, 837/27, 837/1 све KO Супње.
Члан 3.
Планом детаљне регулације одређује се адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта
у постојећој пословној зони и стварања услова за рационално коришћење и изградњу додатне инфраструктуре.
Планом је утврђена детаљна намена површина по
зонама и целинама, површине јавне и остале намене;
трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску
и комуналну инфраструктуру.
Дефинисана су правила уређења простора и правила
грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће
представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију
постојећих објеката.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део.
Текстуални део садржи Полазне основе и Плански део.
Графички део садржи две карте постојећег стања и 4
карата планских решења.
Графички део плана састоји се из графичког приказа
постојећег стања и графичких приказа планских решења.
Графички приказ постојећег стања је:
1) Граница плана на катастарско-топографској подлози
2) Постојећа намена површина

Графички прикази планских решења су:
3) Подела на посебне целине са детаљном наменом
површина,
4) Површине јавне и остале намене,
5) Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и грађевинским
линијама,
6) Синхрон-план мреже и објеката инфраструктуре.
Члан 5.
План детаљне регулације као урбанистички план
остварује се урбанистичким пројектима и другим општим
и посебним актима у складу са Законом.
Члан 6.
План детаљне регулације са документационом основом
чува се трајно у Општинској управи Рашка.
Члан 7.
План детаљне регулације мора бити доступан на увид
јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту Општинске управе Рашка.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-1
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

2.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка 6. Статута општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 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 дана 07. јула 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ БАЉЕВАЦ СА ПРОШИРЕНИМ
ОБУХВАТОМ ДО ЛЕВЕ ОБАЛЕ РЕКЕ ИБАР
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације пословне зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар (у
даљем тексту: План), који је у прилогу ове одлуке и чини
њен саставни део.

Strana 2
Broj 178

7. jul 2017.

Члан 2.
План обухвата делом изграђену радну зону у Баљевцу,
источно од државног пута 1Б реда бр. 22.
Граница плана почиње на укрштају државног пута 1Б
реда бр. 22 (кп бр. 4740/4 КО Баљевац) и општинског пута
(кп. бр. 4742), потом прати регулациону линију општинског
пута (парцела 4742) до парцеле 4597 КО Баљевац, прати
западне границе парцела 4597, 4741, 2896, 4513/3, потом
северне границе кп бр. 2896, 2897/2, 2896, 4535/1, 4533/1,
4534/1, 4532/1, 4536, 4541/1, 4540/1, 4542, 4543, 4556, 4559,
источном границом кп. бр. 4559, 4560, 4561, 4563, 4566, сече
кп. бр. 4565/2, 4580/2, прати границу 4581/1, 4583/1, 4584,
цече парцеле 4585, 4741, 4589, 4590, 4591, прати грнаицу
4614. Потом сече кп. бр. 4611, прати границу 4611, 4608,
4742, 4615, 4618/1, 4620/1, прати границу 4624, 4626/1,
4645/1, 4651, 4652/1, 4653, 4663, потом сече кп. бр. 4662,
4661, 4682, 4685, 4688, 4691, 4693, 4695, 4718, 4717, 4716,
4715, 4713, 4712, 4711, 4710, 4708, 4720/1, 4720/2, 4722.
Потoм прати северну границу парцела 4761, 4719, 4707,
4704, 4412/1, 4702, 4700, 4412/1 до границе регулационе
линије државног пута (4740/4), прати регулациону линију
државног пута до укрштаја са општинским путем.
Парцеле у обухвату плана су: 4504/1, 4505/1, 4505/3,
4506/1, 4506/3, 4507/1,4507/3, 4508/1, 4527, 4526/1, 4525/1,
4535/1, 4534/1, 4533/1, 4532/1, 4536, 4539/1, 4540/1,4541/1,
4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551,
4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4564, 4567, 4568, 4569, 4570,
4571, 4572, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574, 4575, 4576, 4577,
4578, 4579, 4580/1, 4582, 4586, 4587, 4592, 4593, 4594, 4595,
4596, 4597, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607,
4610, 4611, 4614, 4616/1, 4625/1, 4626/1, 4421, 4720, 4704,
4665, 4686, 4687, 4695, 4696, 4697, 4698, 4705/1, 4705/2,
4708, 4699, 4693, 4691, 4679/1, 4672/1, 4674, 4675, 4421,
2896; као и делове катастарских парцела 4559, 4560, 4561,
4563, 4566, 4580/2, 4584, 4583, 4585, 4741, 4589, 4590,
4591, 4608, 4742, 4615, 4618/1, 4620/1, 4624, 4645/1, 4652/1,
4653, 4664/1, 4663, 4662, 4661, 4682, 4683, 4684, 4685,4688,
4691, 4692, 4694, 4718, 4717, 4716, 4715, 4714, 4712, 4711,
4710, 4709, 4721, 4725/1, 4719, 4707, 4705/3,4705/4, 4740/4,
4702, 4700 све КО Баљевац.
Члан 3.
Планом детаљне регулације одређује се адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта
у постојећој пословној зони и стварања услова за рационално коришћење и изградњу додатне инфраструктуре.
Планом је утврђена детаљна намена површина по
зонама и целинама, површине јавне и остале намене;
трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску
и комуналну инфраструктуру.
Дефинисана су правила уређења простора и правила
грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће
представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију
постојећих објеката.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део.
Текстуални део садржи Полазне основе и Плански део.
Графички део садржи две карте постојећег стања
и 4 карата планских решења.
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Графички део Плана састоји се из графичких приказа
постојећег стања и графичких приказа планских решења.
Графички приказ постојећег стања је:
1) Граница плана на катастарско-топографској подлози,
2) Постојећа намена површина.
Графички прикази планских решења су:
3) Подела на посебне целине са детаљном наменом
површина,
4) Површине јавне и остале намене,
5) Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и грађевинским
линијама,
6) Синхрон-план мреже и објеката инфраструктуре.
Члан 5.
План детаљне регулације као урбанистички план остварује се урбанистичким пројектима и другим општим и
посебним актима у складу са Законом.
Члан 6.
План детаљне регулације са документационом основом
чува се трајно у Општинској управи Рашка.
Члан 7.
План детаљне регулације мора бити доступан на увид
јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту Општинске управе Рашка.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-2
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

3.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка 6. Статута
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“,
број 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 дана 07. јула 2017.
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ РАШКА – ДЕО
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ВЛАСОВУ
Члан 1.
Усваја се План детаљне регулације пословне зоне Рашка
- део индустријске зоне север у Власову (у даљем тексту:
План), који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Подручје плана обухвата радну зону, која је делом
изграђена, источно од државног пута 1Б реда бр. 22 и
западно од планиране градске саобраћајнице у КО Варево.

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE RA[KA

Strana 3
Broj 178

7. jul 2017.

Граница плана почиње на северозападној граници кп.
бр. 3944/2, прати северну границу кп бр. 3944/2 и 3944/3,
сече кп. бр. 3941, 3940, 3946, 3949, 3950, 3951, 3954, 3955,
3956, 3956/2, 3956/1, 3964, 3966/1, 3969/1, 3969/2, 3970,
3973, 3972, 3984, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986/1,
4621, 3998/2, 3998/1, прати границу кп. бр. 4043, сече кп
бр. 4062, 4061, 4060, 4106/2, 4107, 4108, 4128, 4127, 4131,
4134, прати границу кп . бр. 4134, сече кп. бр. 4105/2,
4104/2, 4103, 4102, прати југозападну и јужну границу
кп. бр. 4075/1, јужну границу кп. бр. 4075/3, 4075/4, прати
западну границу кп. бр. 4075/4, 4075/2, 4015/11, 4015/9,
4015/13, 4015/4, сече кп. бр. 4616, 4015/6, прати северозападну границу парцеле 4015/6, западну границу парцел
бр. 4010/1, 4006/1, сече кп. бр. 4621, прати границу парцеле
3986/1, сече парцеле 3986/1, 3985/1, 3970, 3971, 3969/2,
3969/1, 3968, 3966, 3965/1, 3965/2, 3956, 3955, 3954, 3953/2,
3952, 3949, 3947/1, 3944/1.
У обухват Плана улазе целе катастарске парцеле
3944/2, 3944/3, 3945/2, 3945/3, 3953/1, 4006/1, 4010/1,
4010/4, 4013/1, 4015/10, 4015/11, 4015/12, 4015/13, 4015/14,
4015/15, 4015/16, 4015/19, 4015/2, 4015/20, 4015/21, 4015/3,
4015/4, 4015/5, 4015/6, 4015/7, 4015/8, 4015/9,4031, 4033,
4034,4035,4036,4037, 4038/1, 4038/2, 4039, 4040, 4041, 4042,
4043, 4063, 4064/1, 4064/2, 4065/1, 4073, 4075/1, 4075/2,
4075/3, 4075/4, 4104/1, 4105/1, 4106/1, 4106/2, 4129, 4130,
као и делове катастарских парцела: 3941, 3940, 3946, 3944/1,
3945/1, 3946, 3947/1, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953/2, 3954,
3955, 3956, 3964, 3965/1, 3965/2, 3966/1, 3968, 3969, 3970,
3971, 3972, 3973, 3984, 3985/1, 3986/1, 3987, 3988, 3989,
3990, 3991, 3998/1, 3998/2,4060, 4061, 4062, 4102, 4103,
4104/2, 4105/2, 4108, 4127, 4128, 4131, 4134 КО Варево.
Члан 3.
Планом детаљне регулације одређује се адекватна организација и уређено коришћење грађевинског земљишта
у постојећој пословној зони и стварања услова за рационално коришћење и изградњу додатне инфраструктуре.
Планом је утврђена детаљна намена површина по
зонама и целинама, површине јавне и остале намене;
трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску
и комуналну инфраструктуру.
Дефинисана су правила уређења простора и правила
грађења објеката на простору у обухвату Плана, која ће
представљати плански основ за израду техничке документације за изградњу планираних објеката и реконструкцију
постојећих објеката.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део.
Текстуални део садржи Полазне основе и Плански део.
Графички део садржи две карте постојећег стања и 4
карата планских решења.
Графички део Плана састоји се из графичких приказа
постојећег стања и графичких приказа планских решења.
Графички приказ постојећег стања је:
1) Граница плана на катастарско-топографској подлози,
2) Постојећа намена површина.
Графички прикази планских решења су:
3) Подела на посебне целине са детаљном наменом
површина,
4) Површине јавне и остале намене,

5) Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и грађевинским
линијама,
6) Синхрон-план мреже и објеката инфраструктуре.
Члан 5.
План детаљне регулације као урбанистички план остварује се урбанистичким пројектима и другим општим и
посебним актима у складу са Законом.
Члан 6.
План детаљне регулације са документационом основом
чува се трајно у Општинској управи Рашка.
Члан 7.
План детаљне регулације мора бити доступан на увид
јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту Општинске управе Рашка.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-3
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

4.
На основу члана 14. став 1. и члана 67. став 1. тачка 4)
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 39. и члана 111. Статута
општине Рашка (,,Службени гласник општине Рашка‘‘ бр.
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), а у вези са
чланом 1. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“,
број 103/2015), Скупштина општине Рашка, на седници
одржаној 07. јула 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПРЕУЗИМАЊУ ОДРЕЂЕНИХ ПРАВА И
ОБАВЕЗА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ
РАШКА
Члан 1.
Овом одлуком општина Рашка у својству оснивача
преузима одређена права и обавезе Јавног предузећа
Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка
као правног претходника Јавног комуналног предузећа
Путеви Рашка.
Члан 2.
Права и обавезе из члана 1. ове одлуке које општина
Рашка као оснивач преузима односе се на:
– сва потраживања која су настала или ће настати по
основу донетих правоснажних пресуда у судским поступцима
који се воде пред надлежним судовима по тужбама које је
поднела ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у општини
Рашка као правни претходник Јавног комуналног предузећа
Путеви Рашка закључно са 30. новембром 2016. године
против правних и физичких лица;
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– сва дуговања која су настала, а нису измирена, или ће
настати по основу донетих правоснажних пресуда у судским
поступцима који се воде пред надлежним судовима по
тужбама које су правна и физичка лица поднела закључно
са 30. новембром 2016. године против ЈП Дирекције за
урбанизам и изградњу у општини Рашка као правног
претходника Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка.
Члан 3.
Средства за измирење обавеза по овој одлуци, општина
Рашка ће предвидети у својој одлуци о буџету.
Члан 4.
Јавно комунално предузеће Путеви Рашка је у обавези
да одмах по ступању на снагу ове одлуке оснивачу достави
комплетан преглед активних судских поступака у којима
је једна од страна ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
у општини Рашка, а који су покренути закључно са 30.
новембром 2016.године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-4
Дана: 07. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

5.
На основу члана 69. став 2. и 10. 3акона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 –
испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС, 132/2014 и 145/2014) и члана З9. тачка 15. Статута
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“,
бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/2016),
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 07.
јула 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
СТУБНЕ ТРАФОСТАНИЦЕ
I
Даје се сагласност за изградњу стубне трафостанице
10/0, 4KV СБТС Канићи на кат. парцели бр. 3066 КО
Гњилица, у јавној својини Општине Рашка, по захтеву
„ЕПС Дистрибуције“ Београд, Огранак ЕД Краљево,
погон Рашка, а ради решавања енергетског питања села
Канићи, МЗ Гњилица.
II
Саставни део одлуке је Информација о локацији бр.
353-1219/14 и СБТС „Канићи“.
III
Ову одлуку доставити „Електродистрибуцији Београд“,
Огранак ЕД Краљево, погон Рашка и Општинској управи
општине Рашка.
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IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити
у „Службеном гласнику општине Рашка».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-5
Дана: 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

6.
На основу члана 39. става 1. тачка 16. Статута општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 91/08,
103/10, 130/13, 144/14 и 155/16) и члана 20. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Рашка“ бр. 175/17) Скупштина општине на седници
одржаној дана 07. јула 2017 године донела је

ОДЛУКУ

о приступању отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини општине
Рашка
I
Приступа се отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини општине Рашка и то целине I из пројекта парцелације која се састоји из:
кат. парцеле бр. 2/68 површине 4,57а,
кат. парцеле бр. 2/69, површине 3,51а,
кат. парцеле бр. 2/70, површине 3,40а,
кат. парцеле бр. 2/71, површине 3,36а,
кат. парцеле бр. 2/72, површине 3,15а и
кат. парцеле бр. 2/73, површине 3,61а све КО Копаоник.
Укупна површина целине износи 21,60а.
На овој целини предвиђена је изградња шест пансионских
објеката са индексом изграђености 1,3, спратности П+1+2ПК.
II
Отуђење извршити јавним надметањем у складу
са одредбама члана 21-29 Одлуке о грађевинском
земљишту
III
Утврђује се почетни износ цене грађевинског земљишта
у висини од 40.000 ЕУ/ар у динарској против вредности
на дан исплате.
Ради учествовања у поступку јавног надметања
подносилац пријаве мора да уплати депозит на депозитни
рачун општине или положити неопозиву банковну гаранцију
„без приговора“ и наплативу на први позив са рачуна од
180 дана од давања пријаве у висини од 10% од почетног
износа цене.
IV
Ради озбиљности пријаве и поштовања и обавеза у
погледу привођења земљишта намени подносилац пријаве за јавно надметање прилаже безусловну банкарску
гаранцију у висини од 200.000.000,00 динара са роком
доспећа од 18 месеци.
Уколико објекти буду изграђени у року пре доспећа
банкарске гаранције иста се враћа.
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V
Ову одлику доставити: општинској управи, комисији
за спровођење јавног надметања и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-6
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

7.
На основу члана 39. става 1. тачка 16. Статута општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08,
103/10, 130/13, 144/14 и 155/16) и члана 20. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Рашка“ бр. 175/17), Скупштина општине на седници
одржаној дана 07. јула 2017. године донела је

ОДЛУКУ

о приступању отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини општине
Рашка
I
Приступа се отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини општине Рашка и то целине II из пројекта парцелације
која се састоји из:
кат. парцеле бр. 2/74 површине 3,03а,
кат. парцеле бр. 2/75, површине 3,15а,
кат. парцеле бр. 2/76, површине 3,51а,
кат. парцеле бр. 2/77, површине 3,56а,
кат. парцеле бр. 2/78, површине 2,50а,
кат. парцеле бр. 2/79, површине 2,57а,
кат. парцеле бр. 2/80, површине 2,64а,
кат. парцеле бр. 2/81, површине 2,80а и
кат. парцела бр. 2/82, површине 3,26а
а све КО Копаоник.
Укупна површина целине износи 27,02а.
На овој целини предвиђена је изградња девет пансионских
објеката са индексом изграђености 1,3, спратности П+1+2ПК.

II

Отуђење извршити јавним надметањем у складу са
одредбама члана 21-29 Одлуке о грађевинском земљишту.
III
Утврђује се почетни износ цене грађевинског земљишта
у висини од 40.000 ЕУ/ар у динарској против вредности
на дан исплате.
Ради учествовања у поступку јавног надметања
подносилац пријаве мора да уплати депозит на депозитни
рачун општине или положити неопозиву банковну гаранцију
„без приговора“ и наплативу на први позив са рачуна од
180 дана од давања пријаве у висини од 10% од почетног
износа цене.
IV
Ради озбиљности пријаве и поштовања и обавеза у
погледу привођења земљишта намени подносилац пријаве за
јавно надметање прилаже безусловну банкарску гаранцију
у висини од 260.000.000,00 динара са роком доспећа од
18 месеци.

Уколико објекти буду изграђени у року пре доспећа
банкарске гаранције иста се враћа.
V
Ову одлику доставити: општинској управи, комисији
за спровођење јавног надметања и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-7
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

8.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС‘‘, бр. 15/16) и члана 17. и
39. став 1. тачка 10. Статута општине Рашка („Службени
гласник општине Рашка‘‘, бр. 91/2008, 103/10, 130/13,
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на
предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 07. јула 2017.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

о именовању директора ЈКП „Рашка“
у Рашки
I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из
Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „Рашка‘‘ у Рашки на мандатни период од 4 (четири)
године.
II
Именовањем за директора именованом престаје функција вршиоца дужности директора овог предузећа.
III
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у
року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
IV
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа
на снагу даном доношења.
V
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику
општине Рашка‘‘ и на интернет страници Општине Рашка.
VI
Решење доставити именованом, Јавном комуналном
предузећу „Рашка‘‘ у Рашки, и надлежним службама.
Образложење
Скупштина општине Рашка је објавила јавни конкурс
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“
Рашка у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 17/2017 од
06. марта 2017. године, „Сл. гласнику општине Рашка број
174/17“, и у дневном листу „Данас“.
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На конкурс је пристигло три пријаве од којих је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка једну
одбацила закључком као непотпуну а две преостале пријаве
су прихваћене као потпуне и благовремене.
У складу са законом састављен је списак кандидата:
Славица Томић и Радомир Јаћовић међу којима је спроведен изборни поступак.
Како је кандидат Славица Томић одустала од изборног
поступка, тачније није се одазвала на позиву за тестирање,
комисија је није ни могла оценити, па је тестирање извршено са само једним кандидатом Јаћовић Радомиром.
Након спроведеног тестирања комисија је саставила
следећу ранг листу за именовање за директора Јавног
комуналног предузећа „Рашка“ а све према мерилима
прописаним Уредбом о мерилима за именовање директора
јавног предузећа („Сл. гласник РС“, број 65/2016):
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из
Супња, ул. Николе Тесле бр.15, општина Рашка, просечна
оцена 2,94 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине
Рашка је донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-8
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

9.
На основу члана 39. став 1. тачка 1. 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 07. јула 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ РАШКА
I

УСВАЈА СЕ Политика управљања људским ресурсима

у Општинској управи општине Рашка у датом тексту.

II
Политика управљања људским ресурсима у Општинској
управи општине Рашка је саставни део ове Одлуке.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-9
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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10.
На основу чланова 17., 18. и 20. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана
39. Статута 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 07. јула
2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА
I
Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка у Рашки, на мандатни период од 4
(четири) године:
– испред локалне самоуправе
Радомир Петровић, дипломирани машински инжењер
из Рашке, за председника;
Славиша Милојковић, дипломирани војни инжењер
машинства из Рашке, за члана;
– из реда запослених
Радиша Виријевић, дипломирани инжењер машинства
из Рашке, за члана.
II
Ово решење ступа на снагу 8 (осам) дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-20/2017-10
Дана 07. јула 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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