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1.
Скупштина општине Рашка, на основу чланова 2, 3, 4, 

5. и 32. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
PC“, бр.  88/2011 и 104/2016), чланова 2. и 7. Закона о јав-
ним предузећима („Сл. гласник PC“, бр. 15/2016), члана 
15, став 1., тачка 6. и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Сл. гласник PC“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 
и 155/16), на седници одржаној дана 26. децембра 2017. 
године, донела је

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

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
И ПАРКИРАЊУ ВОЗИЛА

Члан 1.
 У Одлуци о јавним паркиралиштима и паркирању во-

зила („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 93/2008 и 185/2017) 
мења се члан 23. став 1. тако да гласи:

„Предузеће обезбеђује возило, опрему,  запослене 
за уклањање непрописно паркираних возила и уређаје 
за спречавање одвожења возила – блокирање возила  
као и напуштених возила  на подручју општине Рашка, 
ограђен простор за чување возила и дежурну службу 
за чување и преузимање возила“. 

Члан 2.
Мења се члан 24. одлуке тако да гласи:

„Потребу уклањања или блокирања возила, утврђује  
полицијски службеник МУП-а Србије - или надлежне 
инспекцијске службе (у даљем тексту: овлашћено лице) 
у оквиру надлежности  одређене законом и другим про-
писима.

По утврђеној потреби за уклањање или блокирање 
возила, овлашћено лице  издаје  Предузећу налог за ук-
лањање или блокаду возила. 

Уз налог за уклањање или блокирање возила овлашћено 
лице прилаже и записник о стању возила пре уклањања 
или блокирања истог или сачињава видео-запис или фото-
запис  предметног возила.  

Радник Предузећа пре уклањања, блокирања или деб-
локирања возила сачињава видео-запис или фото-запис 
возила које је предмет уклањања, блокирања или дебло-
кирања као доказ о стању возила. 

Овлашћено лице је дужно да присуствује уклањању 
или блокирању возила.

Штету на возилу за време блокаде, деблокаде и при-
ликом уклањања возила сноси предузеће.“

Члан 3.
Мења се члан 25. одлуке тако да гласи:

„Поступак уклањања возила сматра се започетим 
када специјално возило стигне на место рада по позиву 
овлашћеног лица или када су започете радње за припрему 
уклањања. 

Поступак блокирања сматра се започетим када се на 
точак почне стављати уређај за спречавање одвожења 
возила, а сматра завршеним када се на једном точку по-
стави тај уређај. 

 Приликом блокаде возила, радник предузећа ће на стаклу 
возачевих врата, поставити налепницу са обавештењем да 
је возило привремено блокирано, са упутством шта возач 
треба да учини, како би се извршило скидање уређаја и 
упозорењем да возило може бити уклоњено.

За уклањање, одвожење, блокирање или прекид ук-
лањања или блокирања и чување возила корисник плаћа 
накнаду, коју утврђује Предузеће уз сагласност оснивача.

Након измирења накнаде из става 4. овог члана  ко-
рисник може преузети возило

Уклањање, односно блокирање возила ће се прекинути 
ако се возач појави на лицу места, прихвати да уклони 
возило и плати одговарајући износ из става 4. овог члана.“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-26/2017-1
Дана: 26. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

2.
Ha основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2011), члана 39. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ 
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 22. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка из 
Рашке („Службени гласник општине Рашка“ бр. 168/16), 
Скупштина општине Рашка је, разматрајући измене и 
допуне ценовника паркинг сервиса Јавног комуналног 
предузећа Путеви Рашка бр. 2826 од 22. децембра 2017. 
године, на седници одржаној дана 26. децембра 2017. 
године, донела следећу 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САгЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ цЕНОВНИКА ПАРКИНг СЕРВИСА 
ЈАВНОг КОМУНАЛНОг ПРЕДУЗЕћА ПУТЕВИ 

РАШКА БР. 2826 ОД 22. ДЕцЕМБРА 2017. гОДИНЕ
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I
Овом Одлуком даје се сагласност на измене и допуне 

ценовника паркинг сервиса Јавног комуналног предузећа 
Путеви Рашка бр. 2826 од 22. децембра 2017. године.

II
Саставни део ове одлуке су измене и допуне ценовника 

паркинг сервиса Јавног комуналног предузећа Путеви 
Рашка бр. 2826 од 22. децембра 2017. године.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Ову Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу 

Путеви Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-26/2017-2
Дана: 26. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

3.
На 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. 
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 
26. децембра 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

I
Приступа се прибављању непокретности у јавну своји-

ну у корист општине Рашка непосредном погодбом и то:
– део катастарске парцеле бр. 7962/1  у површини 0,62 

ара, КО Јошаничка Бања, евидентиране у листу непокрет-
ности бр. 66, власника Миодрага Вељковића,

– део катастарске парцеле бр. 7963 у површини 1,38 ари, 
КО Јошаничка Бања, евидентиране у листу непокретности 
бр. 419, власника Момира Вукашиновића,

– део катастарске парцеле бр. 3718 и 3717/4  укупне 
површине 1 ар 71м2 КО Јошаничка Бања, евидентиране у 
листу непокретности бр. 834, власника Драгице Савић и

– део катастарска парцела бр. 3719 у површини 0,21 
ара, КО Јошаничка Бања, власника Гвоздена Дубовца, 
евидентиране у листу непокретности бр. 475.

II
По доношењу ове Одлуке формираће се Комисија 

која ће спровести поступак прибављања земљишта и по 
окончању истог, Записник са одговарајућим предлогом 
Одлуке доставити Скупштини општине Рашка.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-26/2017-3
Дана 26. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

4.
Hа основу члана 3. став 3. Уредбе о условима приба-

вљања 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 
26. децембра 2017. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 

I
Овим Решењем образује се Комисија за прибављање 

непокретности у јавну својину општине Рашка непосред-
ном погодбом, у саставу: 

– Слободан Краговић, дипл. правник, председник ко-
мисије,

– 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 и то
– део катастарске парцеле бр. 7962/1  у површини 0,62 

ара, КО Јошаничка Бања, евидентиране у листу непокрет-
ности бр. 66, власника Миодрага Вељковића;

– део катастарске парцеле бр. 7963 у површини 1,38 ари, 
КО Јошаничка Бања, евидентиране у листу непокретности 
бр. 419, власника Момира Вукашиновића;

– део катастарске парцеле бр. 3718 и 3717/4  укупне 
површине 1 ар 71м2 КО Јошаничка Бања, евидентиране 
у листу непокретности бр. 834, власника Драгице Савић;

– део катастарска парцела бр. 3719 у површини 0,21 
ара, КО Јошаничка Бања, власника Гвоздена Дубовца, 
евидентиране у листу непокретности бр. 475.

III
 Записник са одговарајућим предлогом Комисија ће 

доставити Општинском већу, ради утврђивања предлога 
Одлуке,  у року од месец дана од дана доношења Решења.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљено у ,,Службеном гласнику општине Рашка“.
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V
Решење доставити именованим члановима Комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-26/2017-4
Дана 26. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

5.
Ha основу члана 39. Статута општине Рашка („Службе-

ни гласник општине Рашка“ 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка је, разма-
трајући Ценовник клизалишта за сезону 2017/2018 Јавне 
установе „Спортски центар“ Рашка, на седници одржаној 
дана 26. децембра 2017. године, донела следећу 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САгЛАСНОСТИ НА цЕНОВНИК 

КЛИЗАЛИШТА ЗА СЕЗОНУ 2017/2018 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ цЕНТАР“ 

РАШКА

I
Овом Одлуком даје се сагласност на Ценовник клиза-

лишта за сезону 2017/2018 Јавне установе „Спортски 
центар“ Рашка бр. 147 од 25. децембра 2017. године.

II
Саставни део ове одлуке је Ценовник клизалишта за 

сезону 2017/2018 Јавне установе „Спортски центар“ Рашка 
бр. 147 од 25. децембра 2017. године.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Ову Одлуку доставити Јавној установи „Спортски 

центар“ Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-26/2017-5
Дана: 26. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

ОПШТИНСКО ВЕћЕ ОПШТИНЕ РАШКА

6.
На основу члана 61. Статута општине Рашка, („Службени 

гласник општине Рашка“, бр. 91/08) и члана 14. Закона о 
финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС“, бр. 16/02 и 115/05), Општинско веће општине 
Рашка, на седници одржаној 25. децембра 2017. године, 
донело је

О Д Л У К У
О ТРЕћОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РОДИТЕЉСКОЈ 
НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО, ДРУгОРОЂЕНО, 

ТРЕћЕРОЂЕНО ДЕТЕ 

I
Овом Одлуком врши се трећа измена Одлуке о роди-

тељској накнади за прворођено, другорођено и трећерођено 
дете III бр. 06-II-11/2009 од 27. марта 2009. године, III бр. 
06-III-4/2012-3 од 03. августа 2012. године и III Број: 06-
III-25/2014-14 од 24. фебруара 2014. године.

  
II

Мења се члан II став 1. ове Одлуке, тако да се једно-
кратна родитељска накнада „за треће и свако следеће 
рођено дете“ повећава и износи 70.000,00 динара уместо 
досадашњих 60.000,00 динара.

III
У свему осталом Одлука о родитељској накнади за 

прворођено, другорођено и трећерођено дете III бр. 06-II-
11/2009 од 27. марта 2009. године, III бр. 06-III-4/2012-3 
од 03. августа 2012. године и III Број: 06-III-25/2014-14 
од 24. фебруара 2014. године остаје на снази.

IV
За спровођење ове одлуке надлежна је Општинска 

управа Рашка.

V
Ова измена одлуке ступа на снагу осмог дана од дана 

доношења а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

VI
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

ОПШТИНСКО ВЕћЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-35/2017-7
Дана: 25. децембра 2017. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА

Ђорђе гогић

7.
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 
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општине Рашка“ бр. 128/12), Општинско веће општине 
Рашка, на седници одржаној 25. децембра 2017. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ДЕВЕТЕ ДОПУНЕ ПРОгРАМА 
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОДРУЧЈУ НАцИОНАЛНОг ПАРКА 
КОПАОНИК

I
Усваја се девета допуна Програма постављања привре-

мених објеката на подручју Националног парка Копаоник 
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је захтев Јавне установе „Спорт-

ски центар“ Рашка бр. 350-2591/17 од 30. новембра 2017. 
године и ситуациони приказ.

Девета допуна Програма се односи на постављање 
привременог објекта на катастарској парцели 4/84 КО 
Копаоник, величине 2,4 м х 2,4 м у сврху букинг места 
за ски школу Јавне установе „Спортски центар“ Рашка.

Издавач: Скупштина општине Рашка, Ибарска 2. главни и одговорни уредник: СЛОБОДАН РИСТОВИћ.
Телефон: (036) 736-501. годишња претплата: 1.500,00 динара. Тираж: 100. Штампа: СгР „грамис“ Рашка.
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