GODINA XXIX - BROJ 188 - RA[KA - 3. APRIL 2018. - CENA 150,00 DINARA
1.
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, разматрајући
Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине
Рашка за 2017. годину, на седници одржаној 03. априла
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештајa о раду
Општинског правобранилаштва
Oпштине Рашка за 2017. годину
I
Усваја се Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Рашка за 2017. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Рашка за 2017. годину
број OП-8/18 од 09. 03. 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву
општине Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-1
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

2.
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, разматрајући
Програм и план рада Општинског правобранилаштва
општине Рашка за 2018. годину, на седници одржаној 03.
априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на рограм и план
рада Општинског правобранилаштва
општине Рашка за 2018. годину
I
Даје се сагласност на Програм и план рада Општинског правобранилаштва општине Рашка за 2018. годину
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Програм и план рада Општинског правобранилаштва општине Рашка за 2018. годину
број OП-9/18 од 09. 03. 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву
општине Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-2
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

3.
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,
разматрајући Извештај о раду и извршењу Програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2017. годину, на седници
одржаној 03. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду и
извршењу Програма пословања ЈКП
Путеви Рашка за 2017. годину
I
Усваја се Извештај о раду и извршењу програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2017. годину бр. 518 од 08.
марта 2018. године у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду и извршењу
програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2017. годину
бр. 518 од 08. марта 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити ЈКП Путеви Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-3
Дана: 03. априла 2018. 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,
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144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, разматрајући
Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП
„Рашка“ за 2017. годину, на седници одржаној 03. априла
2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о степену
реализације Програма пословања
ЈКП „Рашка“ за 2017. годину

I
Усваја се Извештај о степену реализације Програма
пословања ЈКП „Рашка“ за 2017. годину бр. 913 од 06.
марта 2018. године у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за 2017. годину
бр. 913 од 06. марта 2018. године.

6.
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, разматрајући Извештај о раду Центра за културу, образовање
и информисање „Градац“ за 2017. годину, на седници
одржаној 03. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештајa о раду Центра за
културу, образовање и информисање
„Градац“ за 2017. годину

I

Усваја се Извештај о раду Центра за културу, образовање и информисање „Градац“ за 2017. годину у
датом тексту.

II

III
Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“ и надлежним
службама.

Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Центра
за културу, образовање и информисање „Градац“ за 2017.
годину број 84 од 02. фебруара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-4
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

III
Ову Одлуку доставити Центру за културу, образовање
и информисање „Градац“ и надлежним службама.

5.
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,
разматрајући Извештај о раду Туристичке организације
„Рашка“ за 2017. годину, на седници одржаној 03. априла
2017. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду
Туристичке организације „Рашка“
за 2017. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-6
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

7.
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,
разматрајући Извештај о раду Јавне установе „Спортски
центар“ Рашка за 2017. годину, на седници одржаној 03.
априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

I
Усваја се Извештај о раду Туристичке организације
„Рашка“ за 2017. годину у датом тексту.

о усвајању Извештаја о раду Јавне
установе „Спортски центар“ Рашка
за 2017. годину

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Туристичке
организације „Рашка“ за 2017. годину број 239/1 од 06.
марта 2018. године.

I
Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Спортски
центар“ Рашка за 2017. годину бр. 49/2018 од 05. марта
2018. године у датом тексту.

III
Ову Одлуку доставити Центру за социјални рад Рашка
и надлежним службама.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Јавне
установе „Спортски центар“ Рашка за 2017. годину бр.
49/2018 од 05. марта 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-5
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

III
Ову Одлуку доставити Јавној установи „Спортски
центар“ Рашка и надлежним службама.

SLU@BENI GLASNIK
OP[TINE RA[KA

Strana 3
Broj 188

3. april 2018.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-7
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-9
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

8.
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,
разматрајући Извештај о раду Центра за социјални рад
Рашка за 2017. годину, на седници одржаној 03. априла
2017. године, донела је

10.
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 и 105/2014) и члана
39. став 1. тачка 15. и 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
03. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Центра за
социјални рад Рашка за 2017. годину
I
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад
Рашка за 2017. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Центра за
социјални рад Рашка за 2017. годину од 08. марта 2018.
године.
III
Ову Одлуку доставити Центру за социјални рад Рашка
и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-8
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

9.
На основу члана 12. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/11) и члана 39. став 1.
тачка 10) 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
03. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Статут Центра
за социјални рад Рашка
I
Даје се сагласност на Статут Центра за социјални рад
Рашка у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Статут Центра за социјални
рад Рашка број 551-1074 од 08. марта 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити Центру за социјални рад Рашка
и надлежним службама.

ОДЛУКУ

о давању непокретности
на коришћење и управљање
Члан 1.
Даје се на коришћење и управљање Центару за културу
образовање и информисање ,,Градац“ из Рашке:
– зграда за културу, библиотека, изграђена на кат. парцели
бр. 383 у укупној површини од 111м2 у ул. Ибарска бр. 6 у
Рашки, евидентирана у листу непокретности бр. 198 КО
Рашка, јавна својина општине Рашка по Решењу Службе
за катастар непокретности бр. 05-952-02-309/13-ж од 02.
09. 2014. године.
– зграда за културу, биоскоп, изграђена на кат. парцели
број 3174 у укупној површини од 452м2, у Баљевцу,
евидентирана у листу непокретности број 144 КО Побрђе, јавна својина општине Рашка по Решењу Службе
за катастар непокретности бр. 05-952-02-4-582/14-ж од
01. 02. 2017. године.
Члан 2.
Непокретности ближе описане у члану 1. ове одлуке
дају се на коришћење без накнаде.
Члан 3.
Центар за културу образовање и информисање ,,Градац“
из Рашке као корисник зграде за културу, биоскопа, и
зграде за културу, библиотеке, дужан је да брине о одржавању, обнављању и унапређивању истих, као и да извршава
законске и друге обавезе у вези са непокретностима које
су му дате на коришћење и управљање.
Трошкови одржавања предметних непокретности
падају на терет корисника.
Члан 4.
Одлуку доставити Центру за културу образовање
и информисање ,,Градац“ из Рашке и надлежним
службама.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-10
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

11.
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 и 105/2014) и члана 39. став
1. тачка 15. и 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 03. априла
2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
Члан 1.
Дају се на коришћење и управљање Предшколској
установи ,,Весело детињство“ из Рашке:
– зграда 1. у укупној површини од 711м2,
– зграда 2. у укупној површини од 770м2,
– зграда 3. у укупној површини од 691м2.
Све три зграде су изграђене на кат. парцели бр. 201/1
у ул. Милуна Ивановића у Рашки, на потесу Саставци,
евидентиране у листу непокретности бр.198 КО Рашка,
јавна својина општине Рашка по Решењу Службе за катастар непокретности бр. 05-952-02-309/13-ж од 02.09.2014.
године.
– зграда изграђена на кат. парцели број 4367/2 у укупној површини од 912 м2, у Баљевцу, у улици Бошка Бухе,
евидентирана у листу непокретности број 504 КО Баљевац, јавна својина општине Рашка по Решењу Службе
за катастар непокретности бр. 05-952-02-4-582/14-ж од
09.01.2015. године.
Члан 2.
Непокретности ближе описане у члану 1. ове одлуке
дају се на коришћење без накнаде.
Члан 3.
Предшколска установа ,,Весело детињство“ из Рашке,
дужна је да брине о одржавању, обнављању и унапређивању
наведених непокретности, 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 Предшколској установи ,,Весело
детињство“ из Рашке и надлежним службама.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-11
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

12.
Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број. 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“,
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 седници одржаној дана 03. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ИЗГРАДЊУ
ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ
I
Прибавља се непокретност у јавну својину општине
Рашка, уз накнаду и то:
– Катастарска парцела бр.310/1, на потесу Поље, површине 52.08ари, по начину коришћења њива друге класе,
евидентирана у листу непокретности бр.113 КО Супње,
– Катастарска парцела бр.310/1, на потесу Поље, површине 96м2, по начину коришћења остало вештачки
створено неплодно земљиште, евидентирана у листу непокретности бр.113 КО Супње.
Укупна површина парцела 53.04 ара.
II
Наведене катастарске парцеле из става I Одлуке су
приватна својина:
– Новаковић Славомира Симо, Београд, Неретванска
бр.10 у уделу 4/25,
– Новаковић Славомира Радољуб, Београд, Бистричка
бр.17 у уделу 4/25,
– Новаковић Славомира Иван, Брвеник, Војводе Степе
бр.32 у уделу 4/25,
– Новаковић Славомира Александар, Београд, Шесте
Личке дивизије бр. 78 у уделу 4/25,
– Крсмановић Драгић Драгица, Рвати бр. 144 у уделу
5/25,
– Миличковић Славомира Вања, Подгорица, Иванградска бр. 34 у уделу 2/25,
– Дуловић Славомира Татјана, Подгорица, Андрије
Палташића бр. 39 у уделу 2/25.
III
Непокретност из члана I ове Одлуке прибавља се ради
изградње здравствене станице у насељу Супње, по Плану
детаљне регулације бр. 350-1374/17 од 14. 09. 2017. године.
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IV
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.
V
Одлука ступа на снагу даном доношења.
VI
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-12
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

13.
На основу члана 3. ставом 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 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 03. априла
2018. 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:
– Спасоје Андрић, дипл. правник, за председника комисије,
– Слободан Краговић дипл. правник, за члана комисије,
– Милка Мијајловић, дипл. ецц, за члана комисије.
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања
непокретности у јавну својину у корист општине Рашка
непосредном погодбом и то кат. парцелу бр. 310/1, у КО
Супње.
III
Записник са одговарајућим предлогом утврђеним у
поступку непосредне погодбе Комисија ће доставити
Општинском већу, ради утврђивања предлога Одлуке, у
року од 8 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-28/2018-13
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

14.
Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011) члана 3. тачке 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 и 130/13,
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на
седници одржаној дана 03. априла 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
БЕЗ НАКНАДЕ
I
Приступа се прибављању непокретности у јавну својину
у корист општине Рашка, без накнаде и то:
– катастарске парцела бр. 2053, површине 7.87 ари, по
начину коришћења воћњак, евидентирана у листу непокретности бр. 18 КО Шипачина, власништво Чеперковић
Славољуба Зорана из Лешка, ул. Срдана Бојовића.
II
Непокретност из члана I ове Одлуке прибавља се ради
проширења сеоског гробља у Шипачини.
III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању непокретности, Скупштина општине Рашка ће донети Одлуку
о прибављању непокретности у корист општине Рашка.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.
V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-14
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

15.
На основу члана 26. тачке 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2011, 88/2013
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и 105/2014), члана 10. 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 Републике Србије“, бр.24/2012), Одлуке о отуђењу
и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени
гласник општине Рашка“, бр.175/17) и члана 39. став 1.
тачка 15. 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 03. априла 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП
Члан 1.
Даје се у закуп Екуменској хуманитарној организацији,
Ћирила и Методија бр. 21 из Новог Сада, без накнаде, у
трајању од годину дана, непокретност, пословни простор,
удео у стамбеној згради у Ибарској улици изграђен на кат.
парцели бр. 387/11 евидентиран у листу непокретности
бр. 198 КО Рашка.
Члан 2.
Наведена непокретност, која се даје у закуп, састоји
се од:
– собе бр. 1 у површини од 32,56м2
– собе бр. 2 у површини од 36м2
у укупној површини од 68,56м2.
Заједно са Удружењем лица са посебним потребама,
Ибарска из Рашке користиће заједничке просторије:
– кухињу површине 9м2
– трпезарију површине 25м2
– тоалет површине 4,16м2
– улазни ходник површине 15,40м2,
у укупној површини од 53,56м2.

Члан 3.
Општина Рашка је стекла право својине на објекту,
стамбеној згради за колективно становање у Ибарској
улици, по основу Решења катастра непокретности бр. 95202-4-582/14-ж од 11. 07. 2016. године. Пословни простор
се налази у приземљу наведене зграде, као посебан удео.
Члан 4.
Екуменска хуманитарна организација, као закупац
пословног простора, дужна је да брине о одржавању,
обнављању и унапређивању истог, као и да извршава
законске и друге обавезе у вези са непокретношћу која
јој је дата у закуп.
Трошкови одржавања предметне непокретности падају
на терет закупца.
Члан 5.
Одлуку доставити Екуменској хуманитарној организацији, Ћирила и Методија бр. 21. из Новог Сада, Удружењу лица са посебним потребама, Ибарска из Рашке и
надлежним службама.
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Члан 6.
Уговор о закупу, по овом Закључку, закључиће начелник
општинске управе Рашка.

улици, по основу Решења катастра непокретности бр.95202-4-582/14-ж од 11.07.2016. године. Пословни простор
се налази у приземљу наведене зграде, као посебан удео.

Члан 7.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.

Члан 4.
Удружење за помоћ лицима са посебним потребама,
као закупац пословног простора, дужно је да брине о
одржавању, обнављању и унапређивању истог, као и да
извршава законске и друге обавезе у вези са непокретношћу која му је дата у закуп.
Трошкови одржавања предметне непокретности падају
на терет закупца.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-15
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

16.
На основу члана 26. тачке 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2011,
88/2013 и 105/2014), члана 10. 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 Републике Србије“, бр.24/2012), Одлуке о отуђењу
и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени гласник општине Рашка“, бр.175/17) и члана 39. став 1. тачка
15. 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 03. априла 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗАКУП
Члан 1.
Даје се у закуп Удружењу за помоћ лицима са посебним потребама, без накнаде, у трајању од годину дана,
непокретност, пословни простор, удео у стамбеној згради
у Ибарској улици изграђен на кат. парцели бр. 387/11
евидентиран у листу непокретности бр. 198 КО Рашка.
Члан 2.
Наведена непокретност, која се даје у закуп, састоји се од:
– просторије која се користи као радионица у површини од 12м2,
– просторије која се користи као радионица у површини од 2м2,
– канцеларију површине 19,2м2,
у укупној површини од 33,2м2.
Заједно са Екуменском хуманитарном организацијом
из Новог Сада користиће заједничке просторије:
– кухињу површине 9м2
– трпезарију површине 25м2
– тоалет површине 4,16м2
– улазни ходник површине 15,40 м2,
у укупној површини од 53,56м2.
Члан 3.
Општина Рашка је стекла право својине на објекту,
стамбеној згради за колективно становање у Ибарској

Strana 7
Broj 188

3. april 2018.

Члан 5.
Одлуку доставити Удружењу за помоћ лицима са посебним потребама из Рашке, Екуменској хуманитарној
организацији, Ћирила и Методија бр. 21. из Новог Сада
и надлежним службама.
Члан 6.
Уговор о закупу, по овом Закључку, закључиће начелник
општинске управе Рашка.
Члан 7.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-16
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

17.
На основу члана 35. став 1. тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/2009,
92/2011 и 93/2012) 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, разматрајући План рада штаба за ванредне ситуације
општине Рашка за 2018. годину, на седници одржаној 03.
априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
о усвајању Плана рада штаба за
ванредне ситуације општине Рашка
за 2018. годину

I
Даје се сагласност на План рада штаба за ванредне
ситуације општине Рашка за 2018. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је План рада штаба за ванредне
ситуације општине Рашка за 2018. годину.
III
Ову Одлуку доставити Општинском штабу за ванредне
ситуације општине Рашка за 2018. годину и надлежним
службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-17
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

18.
На основу члана 15. став 1. тачка 14. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/2009,
92/2011 , 93/2012) и члана 15. став 1. тачка 20. и члана 39.
Статута општине Рашка („Службени гласник Општине
Рашка“, бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014,
144/2014 и 155/2016) на предлог општинског Штаба
за ванредне ситуације, Скупштина општине Рашка на
седници одржаној дана 03. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ОПШТИНЕ РАШКА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се формирање, организација,
опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Рашка.
Члан 2.
За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара у ванредним ситуацијама, односно
за извршавање обимних и мање сложених задатака из
области заштите и спасавања, као што су: локализовање
и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара,
учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи,
одржавање реда у току ванредних ситуација, учешће у
збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији
терена и друге активности по процени Општинског Штаба
за ванредне ситуације, формирају се јединице цивилне
заштите опште намене.
Члан 3.
За територију општине Рашка формира се 1 (једна)
јединица цивилне заштите опште намене јачине вода са
30 (тридесет) припадника (у даљем тексту: јединица ЦЗ
опште намене).
Члан 4.
Јединица ЦЗ опште намене формира се као привремени
састав од добровољаца и радно способног становништва,
односно запослених са територије општине Рашка.
Члан 5.
У јединицу ЦЗ опште намене распоређују се здравствено способни мушкарци и жене, старости од 16 до 60
година (мушкарци), односно од 16 до 55 година (жене),
у складу са законом.
Члан 6.
Здравствену способност припадника јединице ЦЗ
опште намене утврђује Дом здравља у Рашки, на основу
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критеријума и начина утврђивања здравствене способности грађана за учешће у органима и јединицама цивилне
заштите.

Рашка за 2017. годину, на седници одржаној 03. априла
2018. године, донела је

Члан 7.
Јединица ЦЗ опште намене опрема се одговарајућом
опремом и материјално – техничким средствима која
су неопходна за личну заштиту њених припадника и за
спровођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.

о усвајању Извештаја о раду Савета за
здравље општине Рашка за 2017. годину

Члан 8.
Припадници јединице ЦЗ опште намене обучавају
се и оспособљавају за извршавање задатака заштите и
спасавања.
Обуку и оспособљавање организује и спроводи служба задужена за послове заштите и спасавања из састава
Општинске управе, на предлог Општинског Штаба за
ванредне ситуације.
Члан 9.
Јединица ЦЗ опште намене може се ангажовати у
свим насељима на територији општине Рашка, на основу
наређења Општинског Штаба за ванредне ситуације.
Јединицом ЦЗ опште намене у току ангажовања у насељима руководе повереници цивилне заштите у насељима.
Члан 10.
Приликом извршавања задатака заштите и спасавања
припадници јединице ЦЗ опште намене имају право на
здравствено осигурање и накнаде прописане законом.
У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице ЦЗ опште намене односе се општи
прописи о безбедности и здрављу на раду, као и посебне
мере за обезбеђење заштите и здравља, у складу са законом.
Члан 11.
Евиденцију о припадницима, средствима и опреми
јединице ЦЗ опште намене води служба задужена за послове заштите и спасавања из састава општинске управе.
Члан 12.
Опремање, обука и трошкови ангажовања јединице
ЦЗ опште намене финансирају се из буџетских средстава
општине Рашка, у складу са законом.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-18
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

19.
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,
разматрајући Извештај о раду Савета за здравље општине

ОДЛУКУ

I
Усваја се Извештај о раду Савета за здравље општине
Рашка за 2017. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Савета за
здравље општине Рашка за 2017. годину који је усвојен
на седници овог Савета 12.01.2018. године.
III
Ову Одлуку доставити Савету за здравље општине
Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-19
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

20.
На основу члана 100. став 1. тачка 3. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 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),
члана 30. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник
општине Рашка“ бр. 175/2017) и члана 39. став 1. тачка 16.
Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“,
бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/14, 144/14 и 155/16),
Скупштина општине Рашка на седници одржаној 03.
априла 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом грађевинско
земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр.
386/1 КО Рашка, идеални део 36,53m2/153m2, Драгици
Тодоровић из Рашке, ул. Ибарска бр. 15.
II
Земљиште из тачке I овог решења отуђује се по цени
у износу од 925,67 EUR у динарској противвредности по
средњем курсу НБ Србије на дан исплате.
Наведени износ се умањује за износ уплаћеног депозита
у висини од 10.952,00 динара.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу грађевинског земљишта на текући
рачун бр. 840-742153843-66 модел 97 позив на број 46087-101609280.
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III
Именована је дужна да у року од 30 дана од дана достављања овог решења са општином Рашка закључи уговор
о отуђењу грађевинског земљишта.
Скупштина општине Рашка донеће решење о стављању
ван снаге решења о отуђењу у случају да именована не
плати цену у року од 30 дана од дана достављања решења
или одустане од отуђења после извршеног плаћања, а пре
закључења уговора о отуђењу, односно после извршеног
плаћања не приступи закључењу уговора у року од 30
дана од дана достављања решења о отуђењу.
У сва три случаја лице коме се грађевинско земљиште
отуђује нема право на повраћај уплаћеног депозита.
IV
Решење доставити: именованој, Општини Рашка, Служби
за катастар непокретности Рашка и осталим надлежним
службама.
V
Решење објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
VI
Решење је коначно у управном поступку, а против
истог се може покренути управни спор у року од 30 дана
од дана достављања решења.
Образложење
Именована је поднела захтев за прибављање грађевинског земљишта на делу кат. парцеле бр. 386/1 КО Рашка
Комисији за располагање грађевинским земљиштем.
Комисија је установила да су испуњени сви услови за
отуђење предметног грађевинског земљишта непосредном
погодбом предвиђени чланом 100. став 1. тачка 3. Закона о
планирању и изградњи, и чланом 30. и 31. Одлуке о грађевинском земљишту, па је сходно томе упутила предлог
решења о отуђењу непосредном погодбом.
Имајући у виду све напред наведено, Скупштина општине
Рашка је донела решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-20
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

21.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском
надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/2015) 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 03. априла 2018.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА
ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАШКА
I
Разрешава се РАДИША РАДЕНКОВИЋ, дипломирани правник из Рашке, дужности секретара Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности општине Рашка, на коју је именован Решењем СО Рашка I Број: 06-VIII-6/2016-19 од 02.
септембра 2016. године.
II
Именује се ДИМИТРИЈЕ НАНКОВСКИ, дипломирани
правник из Рашке, за секретара Комисије за координацију
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-21
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

22.
На основу члана 15. став 12. 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 03. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Оперативног плана одбране
од поплава за воде II реда за територију
општине Рашка за 2018. годину
I
Овом Одлуком усваја се Оперативни план одбране од
поплава за воде II реда за територију општине Рашка за
2018. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране
од поплава за воде II реда за територију општине Рашка
за 2018. годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дан
објављивања.
IV
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка,
Општинском штабу цивилне заштите, Министарству
унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације
Краљево, Јединици Војске Србије у Рашки, Дому здравља
Рашка, ЈКП „Рашка“, Црвеном крсту Рашка, ЈКП Путеви
Рашка, ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш
и надлежним службама.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-22
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

23.
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) и Уговора о оснивању друштва
са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
отпадом на територији града Краљево и општина Врњачка
Бања, Параћин, Рашка, Трстеник бр. 258 од 07. октобра
2016. године, Скупштина општине Рашка, разматрајући
Извештај о раду Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо за 2017. годину,
на седници одржаној 03. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештај о раду
Регионалног центра за управљање
комуналним отпадом „Регион
Краљево“ доо за 2017. годину
I
Усваја се Извештај о раду Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо
за 2017. годину бр. 3/18 од 15. јануара 2018. године у
датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион
Краљево“ доо за 2017. годину бр. 3/18 од 15. јануара 2018.
године.
III
Ову Одлуку доставити Привредном друштву „Регион
Краљево“ доо и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-23
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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24.
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
и члана 37. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на
територији града Краљево и општина Врњачка Бања,
Параћин, Рашка, Трстеник бр. 258 од 07. октобра 2016.
године, разматрајући Програм пословања Регионалног
центра за управљање комуналним отпадом „Регион
Краљево“ доо за 2018. годину, на седници одржаној
03. априла 2018. године, донела је
ОДЛУКУ

о давању сагласности на Програм
пословања Регионалног центра за
управљање комуналним отпадом
„Регион Краљево“ доо за 2018. год.
I
Даје се сагласност на Програм пословања Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион
Краљево“ доо за 2018. годину у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Програм пословања регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион
Краљево“ за 2018. годину доо број 52 од 28.03.2018. године.
III
Ову Одлуку доставити Привредном друштву „Регион
Краљево“ доо и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-28/2018-24
Дана: 03. априла 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић
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