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1.
На основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник општина Рашка“, број 129/07 и 54/11)
и члана 9., 10. и 11. Пословника Скупштине општине
Рашка („Службени гласник општина Рашка“, број 91/08 и
132/13), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној
06. октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА
Члан 1.
Усваја се Извештај Верификационог одбора о верификацији мандата одборника Скупштине општине Рашка од
06. октобра 2017. године у датом тексту.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је Извештај верификационог
одбора о верификацији мандата одборника Скупштине
општине Рашка од 06. октобра 2017. године.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рашка“.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може
се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-22/2017-1
Дана: 06. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

2.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/2010 – одлука
УС и 54/2011), Скупштина општине Рашка, је на предлог
Верификационог одбора, на седници одржаној 06. октобра
2017. године, донела

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
I
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине
Рашка МАРИЈАНИ КУРАНДИЋ, рођеној 1992. године, дипломираном васпитачу из Беоца, са изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

II
Против ове Одлуке може се изјавити жалба пред Управним судом Србије у року од 48 часова од дана доношења
ове Одлуке.
III
Одлуку доставити одборнику чији је мандат потврђен
и предлагачу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-22/2017-2
Дана: 06. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

3.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник
РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – Одлука УС) и члана 39. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр.
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), 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 2017. годину („Сл. гласник РС“
бр. 61/2017 и 82/2017), Скупштина општине Рашка, на
седници одржаној 06. октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ РАШКА
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређује се максималан број запослених
на неодређено време у систему локалне самоуправе општине
Рашка за 2017. годину.

Члан 2.
Максималан број запослених на неодређено време
у систему локалне самоуправе општине Рашка за 2017.
годину јесте 391.
Члан 3.
Максималан број запослених на неодређено време
у систему локалне самоуправе општине Рашка по
организационим облицима је:
1. ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА
92
2. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ВЕСЕЛО 		
		 ДЕТИЊСТВО“ РАШКА
91
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6. oktobar 2017.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ 		
„ГРАДАЦ“ РАШКА
11
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПУТЕВИ РАШКА“
31
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
У РАШКИ
14 (5)*
ТУРИСТИЧКО ОРГАНИЗАЦИЈА „РАШКА“ 24
ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ 		
РАШКА
8
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„РАШКА“ РАШКА
128
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАШКА
1.

Члан 4.
Организациони облици из система локалне самоуправе општине Рашка, из члана 3. ове Одлуке, чији је број
запослених на неодређено време већи од максималног
броја запослених, утврђеног овом Одлуком, у обавези су
да смање, односно спроведу рационализацију запослених
на неодређено време најмање до утврђеног максималног
броја за свој организациони облик, у року од 60 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
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.
Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у организационим облицима у систему
локалне самоуправе општине Рашка не може се утврдити
већи број запослених од максималног броја запослених
одређеног у складу са овим законом
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-VIII-22/2017-3
Дана: 06. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

4.

Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број. 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
* Број у загради означава број радника који се финансирају из
буџета општине Рашка.

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE RA[KA

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“,
број 24/2012) и члана 39. тачка 14. 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 прибављање непокретности, на
седници одржаној дана 06. октобра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ РАДИ
ФОРМИРАЊА ДВЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ НА КОПАОНИКУ
I
Прибавља се непокретност у јавну својину општине
Рашка, без накнаде и то:
– Катастарска парцела бр. 2457/9, површине 42м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Рађевац, евидентирана у листу непокретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
– Катастарска парцела бр. 2458/3, површине 77м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Мрска река, евидентирана у листу
непокретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
– Катастарска парцела бр. 2458/4, површине 52м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Мрска река, евидентирана у листу
непокретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
Укупна површина парцела 1.71 ари.
II
Непокретност из члана I ове Одлуке прибавља се ради
решавања имовинско правних односа, формирања две
јединствене грађевинске парцеле по Пројекту парцелације
бр. 350-1659/2015 од 16.11.2015. године.
III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању непокретности, формираће се Комисија која ће спровести
поступак прибављања земљишта и по окончању истог,
Записник са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.
V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-22/2017-4
Дана: 06. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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5.
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 06. октобра
2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ

О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ БЕЗ НАКНАДЕ
I
Овим Решењем образује се Комисија за прибављање
непокретности у јавну својину општине Рашка без накнаде, у саставу:
– Слободан Краговић, дипл. правник, председник комисије,
– Милка Мијајловић, дипл. ецц., члан комисије,
– Добрила Филиповић, дипл. правник, члан комисије.
		
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања
непокретности у јавну својину у корист општине Рашка
без накнаде и то
– катастарске парцеле бр. 2457/9, површине 42м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Рађевац, евидентирана у листу не-
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покретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
– катастарске парцеле бр. 2458/3, површине 77м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Мрска река, евидентирана у листу
непокретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
– катастарске парцеле бр. 2458/4, површине 52м2, по
начину коришћења остало вештачки створено неплодно
земљиште, на потесу Мрска река, евидентирана у листу
непокретности бр. 2153 КО Копаоник, јавна својина Републике Србије.
Укупна површина парцела је 1.71 ари.
III
Записник са одговарајућим предлогом Комисија ће
доставити Општинском већу, ради утврђивања предлога
Одлуке, у року од 7 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-22/17-5
Дана: 06. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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