
1.
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и став 4. 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 („Службени гласникопштине Рашка“, бр. 
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16),  Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној 12. септембра 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА

I
Утврђује се да одборнику ЈЕЛЕНИ ПУЗОВИЋ, са Изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈАПОБЕЂУЈЕ, 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 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
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2.
На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних при-

знања 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 општи-
не Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга 
друштвена признања, на седници одржаној 12. септембра 
2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 

ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра 

– Дана општине Рашка додељује ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ 
ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ РАШКА:

Милисаву ГАЉКУ, доктору медицине – специјалисти 
медицине рада, за дугогодишњи стручни, одговорни, 
пожртвовани и хумани рад у Дому здравља Рашка.

Члан 2.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра 

– Дана општине Рашка додељује РАШКУ ПОВЕЉУ за 
2017. годину:

– Компанији „ПЛАНИНСКО БЛАГО“ д.о.о. из Рашке 
за изузетан допринос развоју и промоцији општине Рашка.

Члан 3.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – Дана 

општине Рашка, додељује ЗАХВАЛНИЦУ ОПШТИНЕ 
РАШКА за 2017. годину:

– Предрагу ДУДИЋУ, репрезентативцу Србије и ви-
шегодишњем прваку Србије у параглајдингу, за промоцију 
општине Рашка. 

– Професору Драгутину МАСЛОВАРИЋУ, за дугого-
дишњи успешан рад у просвети, посвећеност одговорном 
позиву и образовању и васпитању бројних генерација.

– Марку МАРИНКОВИЋУ, председнику Месног уд-
ружења пензионера Баљевца, за дугогодишњу активност од 
општег значаја за побољшање услова живота мештана Баљевца.

– Марији МИШОВИЋ, службенику Министарства 
омладине и спорта РС, за несебичну помоћ и подршку 
општини Рашка у реализацији пројеката од значаја за 
омладину и спорт наше општине.

– Радану АНИСИЈЕВИЋУ, власнику Туристичко 
угоститељског комплекса „Семетешка бајка“, за изузетан 
допринос развоју туристичке понуде нашег краја.

Члан 4.
Скупштина општине Рашка, поводом 17. септембра – 

Дана општине Рашка, додељује НОВЧАНУ НАГРАДУ 
у износу од по 50.000,00 динара:

Ученику Јовану ЏИГУРСКОМ, за освојено треће место 
на републичком такмичењу из предмета техничко и инфор-
матичко образовање у дисциплини ваздушно моделарство.

Студенту Јанку ПАШАЈЛИЋУ, за освојено треће 
место на републичком такмичењу из математике. 

Ученику Михајлу АРСОВИЋУ, за освојено прво 
место на републичком такмичењу у каратеу.

Члан 5.
Јавна признања из члана 1., 2. и 3. ове Одлуке, уручиће 

се добитницима на свечаној седници Скупштине општине 
Рашка, која ће се одржати поводом Дана општине Рашка.
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Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.
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3.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Служ-

бени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/ 
2015 2 др. закон и 103/2015) и члана 39. Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 
103/10, 130/13, 140/140, 144/14 и 155/16), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној дана 12. септембра 
2017. године, разматрајући Извештај о извршењу Одлуке 
о буџету општине Рашка за период од 01.01. до 30. јуна 
2017. године, донела је следећу

О Д Л У К У

I
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општи-

не Рашка за период од 01. 01. до 30. јуна 2017. године у 
датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о извршењу 

Одлуке о буџету општине Рашка за период од 01.01. до 
30. јуна 2017. године. 

III
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије 

Општинске управе Рашка и надлежним службама.
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4.
На основу члана 20. тачка 26. и члана 32. тачка 6. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 27. и члана 
39. став 1. тачка 7. 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 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О УСЛОВИМА ЗА ДРжАЊЕ И ЗАШТИТУ 
ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ жИВОТИЊА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих и 

егзотичних животиња на подручју општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 132/2013), у члану 11. 
додаје се нови став 3. који гласи:

„Надлежни општински орган прописује место и начин 
извођења кућних љубимаца, а нарочито паса и мачака на 
јавне површине“.

Став 3. овог члана постаје став 4.

Члан 2.
У истој Одлуци, у одељку IX ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА 

ПСЕ И МАЧКЕ, додаје се нови члан 22. који гласи:
„Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан 

је да изради и спроводи програм контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака, према специфи-
чности средине“.

Стари чланови од 22. до 38. означавају се бројевима 
од 23. до 39.

Члан 3.
У истој одлуци, у члану 30. став 1. мења се и гласи:
„Надзор над применом ове одлуке врши општинска 

комунална инспекција“.

Члан 4.
У Одлуци, члан 33. мења се и гласи:
„Новчаном  казном  од  100.000,00  динара  казниће  се  

за прекршај правно лице ако:
1.  Држи животиње на начин и у броју супротно одред-

бама из члана 16, 17, 18, 19, 20 и 21. ове одлуке.
2. Неовлашћено обавља послове хватања, превоза, са-

храњивања или уништавања домаћих животиња супротно 
одредбама из члана 28. ове одлуке.

3.  Не поступа са ухваћеним животињама у складу са 
одредбама из члана 22, 23, 24, 25, 26. и 27. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговор-
но лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 
динара“.

 
Члан 5.

У истој Одлуци, члан 34. мења се и гласи:
„Новчаном казном од  10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако:
1. Држи  псе  и  мачке  у  објектима  колективног  

становања  у броју  и  на начин супротно одредбама из 
члана 6. ове одлуке.

2. У објектима колективног становања у случају држања 
већег броја паса и  мачака  од  прописаног  не  прибави  
писмену  сагласност  већине станара, односно Скупштине 
зграде (члан 6. став 2. ове одлуке).

3. Ако не прибави сагласност сустанара за држање 
животиња у складу са чланом 8. ове одлуке.

4. У објектима колективног становања држи псе и 
мачке у просторијама супротно одредбама из члана 7. 
ове одлуке.

5. У дворишту породично-стамбеног објекта држи псе 
и њихов подмладак у броју и на начин супротан одредбама 
из члана 10. ове одлуке.

6. У заједничком дворишту држи пса без сагласности 
већине корисника дворишта (члан 9. ове одлуке).

7. Изводи пса ван затвореног простора супротно од-
редбама из члана 11. ове одлуке.

Strana 2

Broj 180



12. septembar 2017.
SLU@BENI GLASNIK

OP[TINE RA[KA

8. Без   одлагања   не   опере   и   не   очисти   загађену   јавну   
површину, заједничке просторије или заједничко двориште 
(члан 12. ове одлуке).

 9. У  случају  да  пас  или  мачка  озледе  неко  лице,  
одмах  о  томе  не обавести  орган  надлежан   за  послове   
ветеринарске   инспекције  и поступи по налогу тог органа 
(члан 14. ове одлуке).

10. Не пријави угинуће домаће животиње у року из 
става 2. члана 14. ове одлуке.

11. Држи украсне и егзотичне птице супротно одред-
бама из члана 15. ове одлуке.

12. Држи пернату живину супротно одредбама из члана 
16. ове одлуке.

13. Држи голубове супротно одредбама из члана 17. 
ове одлуке.

14. Држи пчеле супротно одредбама из члана 18. ове 
одлуке.

15. Држи  копитаре  (коње,  магарце,  мазге,  муле),  папкаре  
(говеда,  овце, козе, свиње) у објектима који не испуњавају 
услове прописане чланом 19. ове одлуке.

16. Држи  копитаре  (коње,  магарце,  мазге,  муле),  папка-
ре  (говеда,  овце, козе, свиње) у објектима који су лоцирани 
од стамбених објеката супротно одредбама из члана 21. ове 
одлуке.

17. Прихватни базен за осоку или ђубриште није удаљен 
од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања у 
складу са одредбама члана 16. став 6., члана 17. став 6., 
те члана 21. став 2. ове одлуке.

18. Познати власник ухваћеног напуштеног пса одбије 
да плати трошкове хватања, превоза, исхране и смештаја 
животиње (члан 25. став 2. ове одлуке),

19. Поступа са животињама супротно одредбама из 
члана 29. ове одлуке,

20. Не поступи по решењу инспектора из члана 30. 
ове одлуке“.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
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5.
На основу члана 32. став 2. Закона о комуналним делат-

ностима („Сл. гласник РС“, бр.88/2011) члана 35. Закона 
о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 
и 98/2016 - одлука УС) и члана 39. Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр .91/08), 
Скупштина општине Рашка, на својој седници одржаној 
дана 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији („Службени гласник 

општине Рашка“, бр. 132/2013), члан 14. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од  100.000,00 динара, 
казниће се за прекршај правно лице односно предузеће ако:

1. онемогући или омета комуналног инспектора у вр-
шењу послова надзора,

2. не достави тражене податке у року одређеном ре-
шењем  комуналног инспектора,

3. не поступи по решењу комуналног инспектора,
4. на било који начин омета вршење надзора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном  лицу у износу од   20.000,00 динара.“

Члан 2.
У истој одлуци члан 15. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се 

предузетник, односно власник радње која нема својство 
правног лица ако учини неки  од прекршаја из члана 14. 
став 1. ове Одлуке.“

Члан 3.
Члан 16. одлуке мења се и гласи:
„Новчаном  казном  од  10.000,00  динара  казниће  се  

грађанин  ако учини неки од прекршаја из члана 14. став 
1. ове Одлуке.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-5
Дана: 12. септембра 2017. године
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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

6. 
Ha основу чланова 20., 34., 38., 54. и 84. Закона о упра-

вљању отпадом („Службени гласник PC“, бр. 36/09), чланова 
2. и 25. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник PC“, бр. 36/09 ), чланова 3., 5. i 11. Правилника о 
критеријумима за одређивање локације и уређење депонија 
отпадних материја („Службени гласник РС“, бр. 54/92) и 
члана 39. тачка 7. 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 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЦИЈИ 

ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА

Члан 1.
У Одлуци о локацији за депоновање грађевинског от-

пада („Службени гласник општине Рашка“, бр. 104/2010), 
члан 7. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 150.000,00  динара казниће се 
за прекршај привредно друштво, предузеће или друго 
правно лице, ако

1. депонује грађевински отпад ван дозвољеног места 
(члан З. ове Одлуке )

2. поступи супротно чл. 4. ове Одлуке
3. не одржава депонију, (члан 5. ове Одлуке)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-

ворно лице у привредном друштву, предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од  25.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном од  75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. овог члана казниће 
се физичко лице новчаном казном од  25.000,00 динара“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-6
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

7.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07),  члана 30. став 2. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС“, бр. 65/2013,13/2016 и 98/2016 –од-
лука УС) 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 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАжНИХ 
ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

НА  ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних објека-

та привременог карактера на површинама јавне намене 
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 128/2012), члан 
59. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице:

– ако постави привремени објекат  без одобрења на-
длежног органа (чл. 31. алинеја 1, чл. 40, чл.52.),

– ако помери привремени објекат  са места које је од-
ређено у одобрењу на друго место (чл. 30. ал. 2. чл. 51.),

– ако изда у закуп привремени објекат  другим лицима 
или га уступи  на коришћење другим лицима било којим 
правним послом (чл. 30.  алин. 3),

– ако врши проширење габарита привременог објекта, 
поставља надстрешнице и предузима друге радње које 
мењају његов  изглед  (чл. 30.  алин. 4.)

Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће 
се одговорно лице у правном лицу за прекршај из прет-
ходног става“.

Члан 2.
Члан 60. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 75.000,00 динара казниће 

се за прекршај предузетник:
– ако постави привремени објекат  без одобрења на-

длежног органа (чл. 31. алин. 1. чл. 40., чл.52. )
– ако помери привремени објекат  са места које је од-

ређено у одобрењу на друго место (чл. 31.  ал. 2. чл. 52.)

– ако изда у закуп привремени објекат  другим лицима 
или га уступи  на коришћење другим лицима било којим 
правним послом (чл. 31. ал. 3),

– ако врши проширење габарита привременог објекта, 
поставља надстрешнице и предузима друге радње које 
мењају његов изглед  (чл. 31. алин. 4)“.

Члан 3.
Члан 61. Одлуке, мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће 

се за прекршај физичко лице:
– ако постави привремени објекат  без одобрења надлеж-

ног органа (чл. 31. алин. 1. 2. 3. и 4., чл. 38. чл. 40., чл. 52),
– ако помери привремени објекат са места  које је од-

ређено у одобрењу на друго место (чл. 31. алин. 2. чл. 52),
– ако изда у закуп привремени објекат  другим лицима 

или га  уступи  на коришћење другим лицима било којим 
правним послом (чл. 30. алин. 3),

– ако врши проширење габарита привременог објекта, 
поставља надстрешнице и предузима друге радње које 
мењају његов изглед  (чл. 31. алинеја 4)“.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-7
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

8.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр.  72/2009, 81/2009, 24/2011 и 
121/2012), члана 39. Статута општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013 
и 140/2014), а у вези са одредбама Закона о оглашавању 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној 12. септембра 2017. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији општине Рашка 

(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 142/2014), члан 
35. мења се и гласи:

„Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице:

– ако објекат за оглашавање постави на месту које није 
утврђено планом (члан 14. став 1. и 2);

– ако објекат за оглашавање постави или користи без 
дозволе или супротно дозволи надлежне организационе 
јединице, односно другог субјекта у чијој је надлежности 
управљање, заштита и одржавање пута (чл. 22, 29. и 30. 
став 3),

– ако оглашавање из члана 13. став 2. ове одлуке врши 
без дозволе или супротно дозволи (члан 22. ст. 4. и 5);
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– ако поступа супротно одредбама члана 30. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник новчаном казном од 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном 
од 10.000 динара.“

Члан 2.
Члан 36. мења се и гласи
„Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице и предузетник ако поступи супротно 
забранама из члана 32. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном 
од 10.000 динара“.

  
Члан 3.

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-8
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

9.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 
15. става 1. тачка 25. Статута општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“ бр. 91/08), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној дана 12. септембра 2017. 
године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 

ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ 
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских 

и занатских објеката на подручју општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 96/2009 и 133/2013), члан 
13. мења се и гласи;

„За непоштовање одредби  о радном времену, утврђених 
овом Одлуком, односно решењем Одсека за урбанизам, 
стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Рашка, могу се изрећи новчане казне и то:

1. Правном лицу од 100.000,00 динара;
2. Предузетнику од 50.000,00 динара;
3. Одговорном лицу у правном лицу од 20.000,00 динара“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-9
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

10.
На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“, бр.88/2011) и чланова 30. став 
2. и члан 35 став 2. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС) 
и члана 39. 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 седници одржаној 
дана 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији („Службени гласник 

општине Рашка“, бр. 137/2014), члан 63. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 150.000,00  динара, 

казниће се за прекршај ЈКП „Рашка“:
1. Ако прикључи објекат изграђен без одобрења на-

длежног органа или привремено прикључи објекат ван 
случајева предвиђеним у члану 12. ставу 5. ове одлуке,

2. Ако не одлучи о захтеву за прикључак у року пред-
виђеном у члану 13. ставу 1.ове одлуке,

3. Ако не изврши прикључак и угради водомер у року 
предвиђеном у члану 14. ставу 1. ове одлуке,

4. Ако не обавести јавност и надлежне органе о преки-
дима у снабдевању водом у складу са чл. 25. ове одлуке,

5. Ако не обезбеди снабдевање водом цистернама у 
складу са чланом 25. став 5. ове Одлуке,

6. Ако не поступи по одредбама за искључивање из 
снабдевања водом у складу са чланом43. ове одлуке,

7. Ако не обавести кориснике о распореду очитавања 
водомера у складу са чланом 99. ове одлуке,

8. Ако не испуни неку од обавеза датих овом одлуком,
9. Ако не поступи по налогу или решењу комуналне 

инспекције,
10. Ако у року од три године не изврши проверу свих 

прикључака у циљу довођења у стање сагласно одредбама 
ове одлуке у складу са чланом 114.

За прекршај из става 1. овог члан а казниће се одговорно 
лице у ЈКП новчаном казном у износу од 25.000,00 динара“.

Члан 2.
Члан 64. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 150.000,00  динара, 

казниће се за прекршај правно лице као корисник:
1. Ако изграђени објекат прикључи на јавни водовод 

и јавну канализацију без сагласности Јавног Комуналног 
Предузећа „Рашка“;

2. Ако поступи супротно забранама из члана 21. Ове одлуке
3. Ако споји унутрашњу водоводну или канализациону 

инсталацију са суседним објектом друге локације;
4. Ако онемогући скидање водомера ради прегледа и 

баждарења;
5. Ако не обавести о квару на прикључку и водомеру 

у складу са члана 21. став 1.тачка 8. ове Одлуке;
6. Ако не одржава склониште за водомер у складу са 

чланом 20.ставом 2. и 3. ове одлуке;
7. Ако неовлашћено користе воду из хидранта или мреже;
8. Ако не пријави све промене значајне за пружање 

комуналне услуге;
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9. Ако онемогући очитавање водомера;
10. Ако уради недозвољену активност забрањену овом 

Одлуком;
11. Ако не поступи по налогу и решењу комуналне 

инспекције.
12. За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од  
20.000,00 динара

13. За прекршаје из става 1. Овог члана казниће се 
физичко лице као корисник услуге новчаном казном у 
износу од 20.000  динара.

14. За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 75.000,00 динара“.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-10
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

11.
На основу члана 8., 17., 30. и 37. Закона о заштити 

од буке у животној средини (,,Службени гласник РС“, 
бр. 36/09), члана 3. до 10. Правилника о методологији за 
одређивање акустичних зона (“Службени гласник РС”, 
бр. 72/2010) и члана 39. тачка 7. 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 12. септембра 2017. године, 
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ

Члан 1.
У Одлуци о мерама за заштиту од буке („Службени 

гласник општине Рашка“, бр. 134/2013),  члан 14. мења 
се и гласи:

„Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се 
за прекршај привредно друштво, предузеће или друго 
правно лице, ако:

1)  Ради супротно забрани из члана 8., 9. и 10.
2)  Ради супротно члану 7. и 12.
3)  Ако омета  летње свечаности извором друге буке, 

члан 17.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-

ворно лице у привредном друштву, предузећу или другом 
правном лицу новчаном казном од 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од  75.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од  10.000,00 динара“.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању 

у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-11
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

12.
На основу члана 18. став 6., члана 24. и члана 27. став 

10. Закона о јавној својини  („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,  104/2016 – др. 
закон и 108/2016) и члана 39. став 1.  тачка 20. 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 
12. септембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА

КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ

Члан 1.
Дају се на коришћење и управљање Јавној установи 

,,Спортски центар“ Рашка непокретности – комплекс 
објеката градског базена, изграђене на кат. парцели број 
198/1 КО Рашка, евидентиране у листу непокретности 
број 198 КО Рашка, јавна својина општине Рашка као:

– Базен бр.1, површине у габариту 1295 м2,
– Базен бр.2, површине у габариту 183 м2,
– Базен бр.3, површине у габариту 90 м2,
– Помоћна зграда бр.4 (машинско постројење), повр-

шине у габариту 331 м2,
– Помоћна зграда бр.5 (портирница), површине у га-

бариту 35 м2 и
– Помоћна зграда бр.6 (свлачионице), површине у 

габариту 17 м2.

Члан 2.
Непокретности ближе  описане  у члану 1. ове одлуке 

дају се на коришћење без накнаде.
 

Члан 3.
Јавна установа ,,Спортски центар“ Рашка као корисник 

непокретности из члана 1. ове одлуке дужна је да брине 
о одржавању, обнављању и унапређивању истих, као и да 
извршава законске и друге обавезе у вези са непокретностима 
које су јој дате на коришћење и управљање.  

Трошкови одржавања предметних непокретности падају 
на терет корисника. 

Члан 4.
Одлуку доставити Јавној установи ,,Спортски центар“ 

Рашка и надлежним службама.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-12
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић
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13.
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), Скупштина општине Рашка, на седници 
одржаној 12. септембра 2017. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 

ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ

I
Овом Одлуком усваја се Локални акциони план Ко-

мисије за унапређење родне равноправности на терито-
рији општине Рашка за период од 2017. до 2020. године 
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план 

Комисије за унапређење родне равноправности на тери-
торији општине Рашка за период од 2017. до 2020. године.

III
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана до-

ношења.

IV
Ову Одлуку, заједно са Планом, доставити Комисији 

за родну равноправност и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-13
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

14.
На основу члана 348. Закона о облигационим односима 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука 
УСЈ, 57/89 и „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93) и члана  39. 
Статута општине Рашка („Сл. гласник Општине Рашка“, 
бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка на седници 
одржаној 12. септембра 2017. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕШАВАЊА 

ИМОВИНСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ 
РАШКА И ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

ПРОМЕТ АУТОДЕЛОВА „21. ОКТОБАР“ Д.О.О. 
ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин решавања 

имовинских односа између Општине Рашка и Предузећа 
за производњу и промет аутоделова „21. октобар“ д.о.о. 
из Крагујевца који проистичу из обавеза по Уговору о 
регулисању међусобних права и обавеза бр. 361-445/05 
од 18. 05. 2005. године.

Члан 2.
Општина Рашка до дана доношења ове одлуке није 

извршила своје уговорне обавезе из чл. 2., 3. и 4. Уговора 
о регулисању међусобних права и обавеза бр. 361-445/05 
од 18.05.2005. године, односно није изградила и предала 
у својину Предузећу за производњу и промет аутоделова 
„21. октобар“ д.о.о. из Крагујевца апартмански простор 
површине 160 м2 у новом објекту који је требало да се 
изгради на кат. парцелама бр. 2467/1, 2467/2, 2467/3 и 
2467/4 све КО Копаоник.

Члан 3.
Скупштина општине Рашка је сагласна да Општина 

Рашка, у складу са заједничким предлогом заинтересо-
ваних страна, може своје уговорне обавезе из чл. 2., 3. и 
4. Уговора о регулисању међусобних права и обавеза бр. 
361-445/05 од 18.05.2005. године заменити обавезом ис-
плате износа од 177.800,00 еура Предузећу за производњу 
и промет аутоделова „21. октобар‘‘ д.о.о. из Крагујевца, а 
на име неизвршења уговорних обавеза ближе описаних у 
члану 2. ове одлуке, и у складу са налазом и мишљењем 
судског вештака грађевинске струке VA бр. 350-417/17 од 
14.06.2017. године. 

Члан 4.
Скупштина општине Рашка је сагласна да Општина 

Рашка износ од 177.800,00 еура исплати Предузећу за 
производњу и промет аутоделова „21. октобар“ д.о.о. из 
Крагујевца у динарској противвредности по средњем курсу 
НБС на дан исплате, у року од 15 дана од дана закључења 
новог  посебног уговора о  условима и начину решавања 
имовинских односа између Општине Рашка и Предузећа 
за производњу и промет аутоделова „21. октобар“ д.о.о. 
из Крагујевца.

Члан 5.
Овлашћује се председник Општине Рашка да у име 

Општине Рашка са Предузећем за производњу и промет 
аутоделова „21. октобар“ д.о.о. из Крагујевца закључи 
посебан уговор у складу са овом одлуком.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-14
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

15.
Hа основу члана 27. став 10. и члана 29. став 3. 

Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр.  
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016– други закон и 108/2016), 
и члана 39. став 1. 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 12. септембра 2017. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ

I
Прибавља се непокретност у јавну својину у корист 

општине Рашка и то кат. парцела бр. 483/5 КО Супње, ливада 
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4. класе, у површини од 5,00 ари, земљиште у грађевинском 
подручју у Супњу, евидентиране у листу непокретности бр. 
861, власника Павловић (Симион) Мирослава из Супња.

II
Непокретност из члана I ове Одлуке прибавља се без 

накнаде.

III
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.

V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-15
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

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

бени гласник општине Рашка’’ бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16) Скупштина општине Рашка, раз-
матрајући Извештај о остваривању годишњег Плана рада 
за радну 2016/17 годину Предшколске установе „Весело 
детињство“ Рашка, на седници одржаној 12. септембра 
2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 
ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ЗА РАДНУ 2016/17 ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ 
РАШКА

I
Усваја се Извештај о остваривању годишњег Плана рада 

за радну 2016/17 годину Предшколске установе „Весело 
детињство“ Рашка у датом тексту.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о остваривању 

годишњег Плана рада за радну 2016/17 годину Предш-
колске установе „Весело детињство“ Рашка бр. 803 од 
06.09.2017. године.

III
Ову Одлуку доставити Предшколској установи „Весело 

детињство“ Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-16
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

17.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, раз-
матрајући Годишњи план рада за радну 2017/2018 годину 
Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка, на 
седници одржаној 12. септембра 2017. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА

I
Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну 

2017/2018 годину Предшколске установе „Весело де-
тињство“ Рашка у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи план рада за 

радну 2017/2018 годину Предшколске установе „Весело 
детињство“ Рашка бр. 804 од 06.09.2017. године.

III
Ову Одлуку доставити предшколској установи „Весело 

детињство“ Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-17
Дана: 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

18.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним преду-

зећима („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 спроведе-
ног јавног конкурса, на седници одржаној 12. септембра 
2017. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ПУТЕВИ 

РАШКА 

I
ДАРКО МИЛИЋЕВИЋ, дипломирани инжењер ма-

шинства из Рашке, именује се за директора Јавног кому-
налног предузећа Путеви Рашка из Рашке на мандатни 
период од 4 (четири) године.

II
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о имено-
вању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа 

на снагу даном доношења.
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IV
Ово Решење са образложењем објавити у „Службе-

ном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику 
општине Рашка‘‘ и на интернет страници Општине Рашка.

V
Решење доставити именованом, Јавном комуналном 

предузећу Путеви Рашка из Рашке и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је расписала јавни конкурс 

за избор директора Јавног комуналног предузећа Путеви 
Рашка који је објављен у „Сл. гласник РС“ број 44/2017 
од 09. маја 2017. године, „Сл. гласнику општине Рашка“ 
број 175/17, и у дневном листу „Данас“. 

На конкурс је пристигла једна пријава, која је била 
потпуна и благовремена.

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор ди-
ректора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка 
је поступајући у складу са чланом 40. став 1., Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), 
сачинила листу од једног кандидата за избор директора 
Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка и то 

– Дарко Милићевић, дипломирани инжењер машинства, 
из Рашке, ул. Стара Стругара бр. 1В/15.

Комисија је по сачињавању листе кандидата приступила 
тестирању у складу са Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016).

Након спроведеног тестирања комисија је у складу са 
чланом 41. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“, бр. 15/2016) саставила следећу ранг листу:

1. ДАРКО МИЛИЋЕВИЋ, дипломирани инжењер ма-
шинства, из Рашке, ул. Стара Стругара бр. 1В/15, просечна 
оцена 2,97 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-21/2017-18
Дана 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић                                                  

19.
На основу члана чланова 53., 54. и 55. Закона о основа-

ма 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 Рашка 
(„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 административна питања, 
на седници одржаној 12. септембра 2017. године, донела је

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

„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ

I
Разрешава се Славица Дрманац, дипломирани економи-

ста из Рашке, чланства у Школском одбору Средње школе 
„Краљица Јелена“ у Рашки, испред локалне самоуправе.

II
Именује се Милорад Кнежевић, дипломирани економи-

ста из Власова, за члана Школског одбора Средње школе 
„Краљица Јелена“ у Рашки, испред локалне самоуправе.

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

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 
Рашка‘‘.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-20
Дана 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

20.
На основу члана чланова 53., 54. и 55. Закона о основа-

ма 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 Рашка 
(„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 административна питања, 
на седници одржаној 12. септембра 2017. године, донела је

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

„КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ

I
Разрешава се Славица Дрманац, дипломирани економи-

ста из Рашке, чланства у Школском одбору Средње школе 
„Краљица Јелена“ у Рашки, испред локалне самоуправе.

II
Именује се Милорад Кнежевић, дипломирани економи-

ста из Власова, за члана Школског одбора Средње школе 
„Краљица Јелена“ у Рашки, испред локалне самоуправе.

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

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-21/2017-20
Дана 12. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

21.
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, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 6., 7., 8. и 9. 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 04. септембра 2017. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ СЕДМЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА 
КОПАОНИК

I
Усваја се седма допуна Програма постављања привре-

мених објеката на подручју Националног парка Копаоник 
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је идејни пројекат премештања 

ски лифта „Леденица“ Копаоник на локацију Треска, 
Копаоник.

Седма допуна Програма се односи на постављање 
привременог објекта „Ски лифта“, са пратећим објек-
том Ски бифеом, који ће бити позициониран на долазној 
станици „Ски лифта“ са леве стране а све на локацији 
Треска, Копаоник.

III
Седма допуна Програма постављања привремених 

објеката на подручју Националног парка Копаоник се 
доноси на временски рок на који је донет Програм који 
се допуњује.

IV
За спровођење овог Програма је надлежан Одсек за 

урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту жи-
вотне средине.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања позитивног 

мишљења ЈП „Национални парк Копаоник“ и објавиће се 
у „Службеном гласнику општине Рашка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-26/2017-9
Дана: 04. септембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић
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