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1.
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 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) 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 15. 
августа 2018. године, разматрајући Извештај о извршењу 
Одлуке о буџету општине Рашка за период од 01. 01. до 
30. јуна 2018. 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 2018. 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 2018. године. 

III
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије 

Општинске управе Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-1
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

2.
На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локал-

ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 
13. Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015) 
и члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13 и 144/14 и 
155/16), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
дана 15. августа 2018. године, разматрајући Елаборат о 
оправданости доделе подстицаја за инвестициони проје-
кат привредног друштва LUSS PROTECT doo Београд у 
општини Рашка, донела је 

О Д Л У К У
О УСвАјАњУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАвДАНОСТИ 

ДОДЕЛЕ ПОДСТИцАјА зА ИНвЕСТИцИО-
НИ ПРОјЕКАТ ПРИвРЕДНОг ДРУШТвА LUSS 

PROTECT dOO БЕОгРАД У ОПШТИНИ РАШКА

I
Усваја се Елаборат о оправданости доделе подстицаја 

за инвестициони пројекат привредног друштва LUSS 
PROTECT doo Београд у општини Рашка у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Елаборат о оправданости 

доделе подстицаја за инвестициони пројекат привредног 
друштва LUSS PROTECT doo Београд у општини Рашка 
са Уговором о закупу пословног простора бр. 361-772/18 
од 17. априла 2018. године, Извештајем о процени тржиш-
не вредности закупнине пословно-производног објекта 
фабрике текстила бр. 111 од 03. априла 2018. године и 
предлогом Уговора о додели средстава подстицаја. 

III
 На основу ове Одлуке овлашћује се председник 

општине Рашка Игњат Ракитић да закључи Уговор о 
додели средстава подстицаја са власником привредног 
друштва.

IV
Ову Одлуку доставити привредном друштву LUSS 

PROTECT doo Београд и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-2
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

3.
На основу чланова 2, 3, 4, 13. и 32. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011), члана 
15. став 1. тачка 6. и члана 39. став 1. 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 дана 15. августа 
2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИзМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕњУ НАСЕЉА 

Члан 1.
У Одлуци о уређењу насеља („Службени гласник 

општине Рашка“ бр. 129/12 и 175/17) у члану 42. Одлуке 
мења се прва алинеја и гласи:

„– држати неисправна моторна и друга возила, грађе-
винске машине, приколице, тракторске прикључке и 
пољопривредне машине.“ 
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Члан 2.
После члана 55. Одлуке додаје се нови члан 55а који гласи:

„Члан 55а
У туристичком центру Копаоник забрањено је уклањање 

снега и леда са паркинга од стране лица која нису запосле-
на у предузећима којима је поверено одржавање чистоће 
јавних површина.“

Члан 3.
Члан 95. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 95.
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузеће, организација, установа, заједница 
или друго правно лице:

1) ако спољне делове зграде не одржава уредно (члан 14),
2) ако не поруши, односно, не уклони у одређеном 

року објекте из члана 20,
3) ако учини неку радњу из члана 27. ове одлуке без 

претходно прибављеног одобрења надлежног органа,
4) ако не изврши оправку оштећених објеката и не 

врати их у пређашње стање (члан 29),
5) ако учини неку радњу која је у супротности са чл. 

30, 32, 34. и 39, 
6) ако не поступи по чл. 40, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 59. и 61,
7) ако не прибави потребан број стандардизованих 

судова за смеће (члан 68), 
8) ако не изврши редовно пражњење судова за смеће 

(члан 71), 
9) ако врши превоз смећа и других отпадака неподобним 

возилом (члан 75),
10) ако фекалије и отпадне воде превози возилом које 

није намењено и опремљено у ту сврху (члан 78), 
11) ако поступи супротно чл. 79. и 80,
12) ако учини неку радњу из чл. 81, 82. и 83,
13) ако не поступи по чл. 84, 85. и 86,
14) ако учини неку радњу из чл. 87, 89. и 90,
15) ако изврши заузимање тротоара и других јавних 

површина без претходно прибављеног одобрења (члан 93).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 25.000,00 динара одговорно лице у предузећу, 
установи, организацији, заједници или другом правном 
лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 75.000,00 динара.“

Члан 4.
Члан 96. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 96.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за 

прекршај предузеће, организација, установа, заједница 
или друго правно лице:

1) ако не прибави одобрење надлежног органа или не 
одржава објекте сходно чл. 16, 

2) ако поступи супротно одредбама чл. 21, 22. и 23,
3) ако изврши изградњу или постављање комуналног 

објекта без одобрења надлежног органа (чл. 25),
4) ако не одржава објекте из чл. 31, 33, 35, 36. и 38,
5) ако било којом радњом оштети комуналне објекте, 

умањи њихову употребну вредност или наруши естетски 
изглед (чл. 37),

6) ако не поступи по чл. 41, 43, 44, 45, 46. и 47, 
7) ако учини неку радњу из чл. 42. и 53, 
8) ако не одржава чистоћу у складу са чл. 51. и 70, 
9) ако учини неку радњу из члана 76. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 20.000,00 динара одговорно лице у предузећу, 
установи, организацији, заједници или другом правном 
лицу.

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

Члан 5.
У члану 97. став 1. Одлуке мења се тачка 7. и гласи: 
„Ако учини неку радњу из чл. 30. и 32.“

Члан 6.
У члану 97. став 1. Одлуке мења се тачка 11. и гласи: 
„Ако поступи супротно одредби чл. 39, 40, 53. и 55а.“

Члан 7.
После члана 97. додаје се нови члан 97а који гласи:
„Ако поступи супротно одредби члана 42. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се прекр-

шилац новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.“
  

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-3
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

4.
На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 
101/16) и члана 15. став 1. тачка 25. 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 15. августа 2018. го-
дине, 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, трговин-

ских и занатских објеката на подручју општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“ бр. 96/09, 133/13 
и 180/17) после члана 1. додају се нови чланови 1а и 1б 
који гласе:

„Члан 1а
Угоститељски објекат је функционално повезан, посеб-

но уређен и опремљен простор који испуњава прописане 
минималне техничке и санитарно – хигијенске услове за 

пружање угоститељских услуга, односно, за обављање 
угоститељске делатности.

Угоститељски објекти су: 
1) угоститељски објекти за смештај,
2) угоститељски објекти за исхрану и пиће,
3) кетеринг објекат.

Угоститељски објекти за смештај су: хотел, мотел, 
туристичко насеље, камп,  пансион, хостел, преноћиште, 
одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко до-
маћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти 
за пружање услуга смештаја, у којима се пружају услуге 
смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у 
угоститељству или само услуге смештаја.  

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране 
и пића су: ресторан, кафана, бар, дискотека, објекат 
брзе хране, објекти у којима се припремају и услужују 
топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохола и 
безалкохолна пића као и објекти у којима се пружају 
услуге забаве и приређују уметнички и музички програми 
и други објекти.

 Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају 
храна, пиће и напици по утврђеним стандардима ради 
услуживања и потрошње на другом месту.

Члан 1б
Занатски објекти су: 
1) Објекти у којима се пружају услуге првенствено 

употребом посебне вештине ради израде, дораде или 
оправке разних предмета, као што су обућарске, кројачке, 
сајџијске, сарачке, ковачке, сервиси и слично,

2) Занатски објекти у којима се пружају личне услуге, 
као што су фризерске, козметичке, педикирске, маникир-
ске и слично,

3) Објекти у којима се пружају услуге уметничких 
и старих заната и домаће радиности, односно обављају 
послови обликовања племенитих материјала, камена, 
метала, дрвета, текстила, стакла и других материјала, при 
чијој изради долази до изражаја лични укус и вештина 
произвођача по његовој замисли или нацрту, односно по 
замисли или нацрту другог лица,

4) Занатски објекти у којима се врши производња 
и продаја животних намирница, као што су пекарски, 
посластичарски и слично.“

Члан 2. 
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 11.
Занатске радње из члана 1б могу бити отворене сваког 

дана од 06,00 до 22,00 сата.

Члан 3. 
Члан 12. Одлуке мења се и гласи:

 „Члан 12.
За контролу и спровођење ове одлуке надлежна је 

комунална инспекција, док надзор над истицањем и 
придржавањем прописаног радног времена угоститељских 
објеката врши и туристичка инспекција Општинске управе 
Рашка.“

Члан 4.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-4
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

5.
На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“ бр. 68/2015 и 41/2018) и 
члана 15. став 1. тачка 14. 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 15. августа 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ИзМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУ-
ТО-ТАКСИ ПРЕвОзУ ПУТНИКА НА ТЕРИТО-

РИјИ ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу путника на територији 

општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 
175/2017) после члана 3. додаје се нови члан 3а који гласи:

„Члан 3а
У путничком возилу којим се обавља превоз, осим 

путничког возила којим се обавља такси превоз, не може 
се налазити таксиметар.“

 
Члан 2.

У члану 11. Одлуке после става 4. додају се нови ставови 
5. и 6. који гласе: 

„Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз 
преко или на територији јединице локалне самоуправе, 
од које нема издато важеће одобрење за обављање такси 
делатности, ако је такси превоз започет на територији 
општине Рашка од које такси превозник има издато важеће 
одобрење за обављање делатности.

Такси превозник који обави превоз у смислу става 5. овог 
члана обавезан је да одмах по обављеном такси превозу 
уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси 
превоза на територији јединице локалне самоуправе од које 
нема издато важеће одобрење за обављање делатности.“

Члан 3.
После члана 12. додаје се нови члан 12а који гласи:

„Члан 12а
Привредни субјекти из члана 3. став 1. ове Одлуке не 

могу било којом својом радњом која се односи на уступање 
на коришћење кровне ознаке са називом „TAXI“, уступање 
докумената са својим пословним именом, уступање такси 
дозволе, уступање такси возила и друго, да омогуће другим 
правним или физичким лицима који не испуњавају услове 
прописане овом одлуком, да обављају такси превоз.“

Члан 4.
Члан 45. Одлуке, брише се.
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Члан 5. 
 Мења се члан 46. Одлуке тако да гласи:

„Члан 46.
У складу са одредбама ове Одлуке, казниће се привредни 

субјекат-правно лице, ако почне обављати такси превоз 
одређеним возилом пре прибављања и овере такси до-
зволе возила код органа Општинске управе надлежног 
за послове саобраћаја и такси дозволе возача, као и ако 
пружа услуге такси превоза на територији јединице ло-
калне самоуправе од које нема издато важеће одобрење 
за обављање делатности (члан 11. став 1. и 6. Одлуке) 
новчаном казном од 100.000,00 динара.

За исте прекршаје казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу, новчаном казном од 10.000,00 динара.

За исте прекршаје казниће се и предузетник, новчаном 
казном од 25.000,00 динара.

У складу са одредбама ове Одлуке, казниће се правно 
лице, ако обавља такси превоз са више од два возила, а 
није обезбедио уређену парцелу за паркирање тих возила 
(чл. 12. Одлуке) новчаном казном од 100.000,00 динара.

За исте прекршаје казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара. 

За исте прекршаје казниће се и предузетник новчаном 
казном од 25.000,00 динара.

У складу са одредбама ове Одлуке, казниће се правно 
лице ако поступа супротно одредбама чл. 13. Одлуке, 
новчаном казном од 200.000,00 динара.

За исте прекршаје казниће се и одговорно лице у прав-
ном лицу, новчаном казном од 10.000,00 динара.

За исте прекршаје казниће се и предузетник, новчаном 
казном од 100.000,00 динара.

У складу са одредбама Одлуке казниће се превозник-прав-
но лице, ако поступи супротно одредбама чланова 6, 8, 10, 
12а, 17, 19, 24, 26, 28, 29. и 43. Одлуке, новчаном казном 
од 50.000,00 динара.

За исти прекршај казниће се превозник - предузетник 
новчаном казном од 25.000,00 динара.

У складу са одредбама ове Одлуке, казниће се прав-
но лице за прекршај из члана 3а, новчаном казном од 
100.000,00 динара.

За исти прекршај казниће се предузетник новчаном 
казном од 50.000,00 динара.

За исти прекршај казниће се физичко лице новчаном 
казном од 25.000,00 динара.“

Члан 6. 
Мења се члан 47. Одлуке тако да гласи:

„Члан 47.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко 

лице – ауто такси возач за прекршај из члана 19, 20, 22, 
23, 24, 26, 28, 29, 42 и 43. ове одлуке.“

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-5
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

6.
На основу члана 51. Закона о основама својинскоправних 

односа („Сл. лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, 
бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/2005 – др. закон) и 
члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и 155/16) 
а у циљу испуњава услова из члана 69. став 1. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
15. августа 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О УСТАНОвЉЕњУ ТРАјНОг ПРАвА

 СЛУжБЕНОСТИ

Члан 1.
Установљава се трајно право службености Јавном 

предузећу „Скијалишта Србије“ на катастарским парце-
лама у јавној својини општине Рашка, ради регулисања 
имовинско правних односа, за потребе изградње система 
осветљења ски стазе ,,Панчић 4б“ у Ски центру Копаоник.

Члан 2.
Трајно право службености установљава 

се Јавном предузећу Скијалишта Србије на 
следећим катастарским парцелама:

– кат. парцела  бр. 7/5 у дужини 5,6м за постављање 
каблова и једног стуба у површини од 2м2, од укупне по-
вршине парцеле од 2509м2, јавна својина општине Рашка 
евидентирана у листу непокретности број 541 КО Копаоник.

– кат. парцела  бр. 6/4 у дужини 7,6м за постављање 
каблова, од укупне површине парцеле од 1300м2, јавна 
својина општине Рашка евидентирана у листу непокрет-
ности број 92 КО Копаоник.

– кат. парцела бр. 2/8 у дужини 20м за постављање 
каблова и једног стуба у површини од 2м2, од укупне 
површине парцеле од 2850м2, јавна својина општине 
Рашка евидентирана у листу непокретности број 541 КО 
Копаоник.

– кат. парцела бр. 4/20 у дужини 15м за постављање 
каблова, од укупне површине парцеле од 9117м2, јавна 
својина општине Рашка евидентирана у листу непокрет-
ности број 541 КО Копаоник.

– кат. парцела  бр. 96 у дужини 5м за постављање кабло-
ва, од укупне површине парцеле од 2272м2, јавна својина 
општине Рашка евидентирана у листу непокретности број 
90 КО Копаоник.

Члан 3.
Накнада за успостављање трајног права службености  

Јавном предузећу „Скијалишта Србије“ на месечном 
нивоу износи:

– за постављање каблова – 52.625,00 дин по дужном 
километру месечно 

– за постављање стубова  – 4.250,00 дин по стубу месечно
што би на годишњем нивоу за утврђену трајну служ-

беност на катастарским парцелама назначеним у члану 
2. ове Одлуке  износило:

– 33.595,80 дин за постављање каблова,
– 102.000,00 дин за постављање стубова.

Члан 4.
Уговор о установљењу права трајне службености са 

ЈП ,,Скијалишта Србије“ уз накнаду, по овој Одлуци, 
закључиће начелник општинске управе  Рашка.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка”.

Члан 6.
Одлуку доставити Општинској управи Рашка, Јавном 

предузећу „Скијалишта Србије“ и надлежним службама.

Члан 7. 
Одлука ступа на снагу 8–ог дана од дана доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-6
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

7.
Ha 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 предлог Комисије за прибављање непокретности, на 
седници одржаној дана 15. августа 2018. године, доноси

  
О Д Л У К У

О ПРИСТУПАњУ ПРИБАвЉАњУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ БЕз НАКНАДЕ 

I
Предлаже се Влади Републике Србије да пренесе сле-

деће непокретности у јавну својину општине Рашка, без 
накнаде и то:

– Катастарску парцелу бр. 454/1, површине 1055м2, по 
начину коришћења земљиште под зградом, 

– Катастарску парцелу бр. 454/1, површине 12м2, по 
начину коришћења земљиште под зградом, 

– Катастарску парцелу бр. 454/1, површине 3392м2, по 
начину коришћења земљиште уз зграду на потесу Варош, 
евидентиране у листу непокретности бр. 441 КО Рашка, 
јавна својина Републике Србије, држалац Основна школа 
,,Рашка“ из Рашке.

II
Непокретности из члана I ове Одлуке прибављају се 

ради регулисања имовинско правних односа и легализације 
изграђеног објекта, Основне  школе у Рашки. 

III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању не-

покретности, формираће се Комисија која ће спровести 

поступак прибављања земљишта и по окончању истог, 
Записник са одговарајућим предлогом доставити над-
лежном органу.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/18-7
Дана 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

8.
На основу члана 27. став 10 Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2018 и 113/2017), члана 3. став 
1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“ број 16/2018) и члана 39. тачка 
14. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Коми-
сије за прибављање непокретности, на седници одржаној 
дана 15. августа 2018. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАвЉАњУ НЕПОКРЕТНОСТИ У јАвНУ 

СвОјИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

Члан 1.
Прибавља се, у јавну својину у корист општине Раш-

ка, непосредном погодбом, непокретност -  катастарска 
парцела бр. 385, на потесу Лисац у површини од 7963 
m2 КО Супње, по начину коришћења ливада пете класе, 
грађевинско земљиште у власништву Самаиловић Милана 
Милорада из Супња 2/3 и Премовић Милана Рајке из 
Рашке 1/3, евидентирана у листу непокретности, број 59 
КО Супње.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по 

цени од 800,00 din/m2. 

Члан 3.
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-8
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

9.
На основу члана 27. став 10 Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2018 и 113/2017), члана 3. став 
1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 39. тачка 
14. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Коми-
сије за прибављање непокретности, на седници одржаној 
дана 15. августа 2018. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАвЉАњУ НЕПОКРЕТНОСТИ У јАвНУ 

СвОјИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

Члан 1.
Прибавља се, у јавну својину у корист општине Рашка, 

непосредном погодбом, непокретност – део катастар-
ске парцеле  бр. 98/5, на потесу Поље у површини од 
457m2, КО Супње, по начину коришћења земљиште под 
зградом у власништву Рачић Драгана, евидентирана у 
листу непокретности, број 1104 КО Супње.

Катастарска парцела, број 98/5 постаје  сувласништво 
са следећим уделима:

– Општина Рашка 457/1358;
– Рачић Драган 901/1358.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по 

цени од 2.500,00 дин/m2. 

Члан 3.
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-9
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

10.
На основу члана 27. став 10 Закона о јавној своји-

ни („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2018 и 113/2017), 
члана 3. став 1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном погодбом 
и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имо-
винских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Службени глас-
ник РС“, број 16/2018) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ 
број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог 
Комисије за прибављање непокретности, на седници 
одржаној дана 15. августа 2018. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАвЉАњУ НЕПОКРЕТНОСТИ У јАвНУ 

СвОјИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

Члан 1.
Прибавља се, у јавну својину у корист општине Рашка, 

непосредном погодбом, непокретност –  део кат. парцеле 
бр. 7962/1, на потесу Бања, површине 62 m2, по начину 
коришћења земљиште уз зграду у својини Вељковић Ми-
лорада Миодрага из Биљановца, евидентирана у листу 
непокретности, број 66 КО Јошаничка Бања.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по 

цени од 1.200,00 дин/m2. 

Члан 3.
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-10
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

11.
На основу члана 27. став 10 Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2018 и 113/2017), члана 3. став 
1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 39. тачка 

14. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Коми-
сије за прибављање непокретности, на седници одржаној 
дана 15. августа 2018. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАвЉАњУ НЕПОКРЕТНОСТИ У јАвНУ 

СвОјИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

Члан 1.
Прибавља се, у јавну својину, у корист општине Рашка, 

непосредном погодбом, непокретност –  кат. парцела бр. 
812/1, КО Панојевиће, по култури њива 4 класе, површине 
15 ари у власништву Којовић Миодрага, евидентирана у 
листу непокретности, број 132 КО Панојевиће. 

Наведена непокретност прибавља се за потребе про-
ширења гробља у селу Панојевиће.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по 

цени од 30,00 дин/m2. 

Члан 3.
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-11
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

12.
На основу члана 27. став 10 Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 
104/2016 – др. закон, 108/2018 и 113/2017), члана 3. став 
1. тачка 1) Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“ број 16/2018) и члана 39. тачка 
14. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 
и 155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Коми-
сије за прибављање непокретности, на седници одржаној 
дана 15. августа 2018. године, доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАвЉАњУ НЕПОКРЕТНОСТИ У јАвНУ 

СвОјИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

Члан 1.
Прибавља се, у јавну својину, у корист општине Раш-

ка, непосредном погодбом, непокретност –  кат. парце-
ла бр. 504, КО Драганићи, по култури шума 5 класе, 
површине 12,46 ари у власништву Пантовић Војислава 
Дејана, евидентирана у листу непокретности, број 367 
КО Драганићи.

Наведена непокретност прибавља се за потребе про-
ширења гробља у Милатковићу.

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по 

цени од 30,00 дин/m2. 

Члан 3.
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

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

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-12
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

13.
На основу члана 130. Закона  о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 
93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 – др. закон), члана 
39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, бр. 91/08, 103/10 и 130/13) и члана 11. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над Домом здравља Рашка 
број 06-V-17/2006 од 26. децембра 2006. године, Скупштина 
општине Рашка, по спроведеном конкурсу а на предлог 
Управног одбора Дома здравља Рашка, на седници одр-
жаној 15. августа 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е њ Е
О ИМЕНОвАњУ ДИРЕКТОРА ДОМА зДРАвЉА 

РАШКА

I
Др Бојан МИЛОЈЕВИЋ, специјалиста радиологије из 

Рашке, именује се за директора Дома здравља Рашка, на 
мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовањем др Бојана Милојевић за директора, др 

Верици Вујанац, специјалисти физикалне медицине и 
рехабилитације из Рашке престаје функција вршиоца 
дужности директора ове установе.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
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IV
Решење доставити др Бојану Милојевићу, др Верици 

Вујанац, Дому здравља Рашка, надлежним службама и 
објавити у ‚‘Службеном гласнику  општине Рашка‘‘.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-13
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

14.
На основу члана 115. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, разматрајући 
иницијативу председника општине Рашка, на седници 
одржаној 15. августа 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О СПРОвОЂЕњУ ПОСТУПКА ПРОМЕНЕ 

СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА И ОБРАзОвАњУ 
КОМИСИјЕ зА Из РА ДУ ПРЕДЛОгА АК ТА 

О ПРО МЕ НИ СТА ТУ ТА ОП ШТИ НЕ РАШКА

I
Приступа се спровођењу поступка измене Статута 

општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 
бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16).

II
Образује се Комисија за из ра ду предлога ак та о про-

ме ни Ста ту та општине Рашка у саставу:
1. Спасоје Андрић, дипломирани правник из Рашке, 

за председника комисије,
2. Слободан Ристовић, дипломирани правник из Рашке, 

за заменика председника комисије,
3. Стеван Бакрачевић, дипломирани правник из Кућана, 

за члана комисије,
4. Милица Николић, дипломирани правник из Рашке, 

за члана комисије,
5. Мирко Шћеловић, дипломирани правник из Беоца, 

за члана комисије.

III
Задатак Комисије је да, у року од 90 дана, изврши 

израду нацрта ак та о проме ни Ста ту та оп шти не Рашка и 
достави га Општинском већу општине Рашка на утврђи-
вање предлога.

IV
Одлуку доставити именованим лицима.

V
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/2018-14
Дана: 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

15.
На основу члана 116. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10, 
130/13, 144/14 и 155/16) Скупштина општине Рашка, на 
предлог Комисије за административна питања, на седници 
одржаној 15. августа 2018. године, донела је

Р Е Ш Е њ Е 
О ИМЕНОвАњУ ЧЛАНОвА ШКОЛСКОг ОДБОРА 

ОСНОвНЕ ШКОЛЕ „РАШКА“ У РАШКИ

I
 У Школски одбор Основне школе „Рашка“ у 

Рашки именују се на мандатни период од 4 (четири) 
године:

а) испред Наставничког већа
– Снежана Живковић,
– Мирјана Грбовић,
– Биљана Јоксимовић.
б) испред Савета родитеља
– Бранкица Диздаревић,
– Горан Ђурђевић,
– Слава Ивановић Миленковић.
в) испред локалне самоуправе
– Лидија Глођовић, дипломирани економиста из Рашке,
– Тијана Димитријевић из Супња, професор разредне 

наставе – учитељ,
– Ана Белоица, дипломирани економиста, из Рашке.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у „Службеном гласнику Општине Рашка“.

III
Ступањем на снагу овог Решења престају да важе сва 

претходна Решења о именовању чланова овог Школског 
одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/18-15
Дана 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

16.
На основу члана 116. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка‘‘, број 91/08, 103/10, 
130/13, 144/14 и 155/16) Скупштина општине Рашка, на 
предлог Комисије за административна питања, на седници 
одржаној 15. августа 2018. године, донела је

Р Е Ш Е њ Е 
О ИМЕНОвАњУ ЧЛАНОвА ШКОЛСКОг ОДБО-

РА СРЕДњЕ ШКОЛЕ „КРАЉИцА јЕЛЕНА“ У 
РАШКИ

I
У Школски одбор Средње школе „Краљица Јелена“ у 

Рашки именују се на мандатни период од 4 (четири) године:

а) испред Наставничког већа
– Чедомир Кучевић, наставник рачунарства и инфор-

матике,
– Весна Недовић, наставник руског језика,
– Снежана Драшковић, наставник туристичке групе 

предмета.
б) испред Савета родитеља
– Милинко Петровић из Рашке,
– Јелена Вуковић из Рашке,
– Ана Поповић из Супња.
в) испред локалне самоуправе
– Милорад Кнежевић, дипломирани економиста из 

Власова,
– Стефан Радуловић, дипломирани менаџер безбедно-

сти из Мислопоља,
– Марија Мартаћ, дипломирани географ – туризмолог 

из Супња.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у „Службеном гласнику Општине Рашка‘‘.

III
Ступањем на снагу овог Решења престају да важе сва 

претходна Решења о именовању чланова овог Школског 
одбора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-34/18-16
Дана 15. августа 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

ОПШТИНСКО вЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА

17.
На основу члана 46. Закона о социјалној заштити 

(,,Службени гласник РС“, број: 24/2011) и члана 61. став 
1. тачка 11. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14,144/14 и 155/16), 
Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 
25. јула 2018. године, доноси 

П Р А в И Л Н И К  
О КОРИШЋЕњУ БЕСПЛАТНОг КОМБИ ПРЕвОзА 

зА ОСОБЕ СА ИНвАЛИДИТЕТОМ 
НА ТЕРИТОРИјИ ОПШТИНЕ РАШКА

Опште одредбе

Члан 1.
Овим Правилником прописују се критеријуми, начин 

и процедура реализације комби превоза особа са инва-
лидитетом који организује и финансира Општина Рашка 
(у даљем тексту: превоз), услови за учешће на конкурсу 
и потребна документација, права и обавезе корисника 
и вршиоца превоза, састав и именовање Комисије за 
превоз особа са инвалидитетом, праћење реализације и 
подношење извештаја о реализацији превоза особа са 
инвалидитетом.

Под превозом из става 1. овог члана подразумева се 
јавна делатност од посебног значаја-организовани превоз 
путника/особа са инвалидитетом, а који ће Општина Раш-
ка реализовати по утврђеним линијама и дестинацијама, 
према утврђеним приоритетним потребама корисника на 
подручју општине Рашка.

Комби превоз је бесплатна помоћ и подршка коју могу 
остварити лица која имају регулисано пребивалиште/
боравиште на територији општине Рашка, доказе о ста-
тусу особе са инвалидитетом и који испуне критеријуме 
Општине Рашка о коришћењу превоза наведе у тексту 
јавног конкурса.

Превоз се врши по утврђеним терминима и линијама, 
односно релацијама по принципу: кућа-дестинација-кућа 
корисника превоза или у једном правцу у скаладу са ка-
пацитетима возила.

Члан 2.
Превоз корисника се обавља по принципу од врата до 

врата, под условом да возило може да приђе објекту. Под 
овим се подразумева превоз од и до излаза из зграде/куће 
у којој особа са инвалидитетом станује до улаза у објекат 
који посећује.

У случају када не постоји могућност превоза од вра-
та до врата, када наступе ванредне околности, вршилац 
превоза ће обавестити корисника/старатеља о потреби и 
могућности преузимања корисника на измењеној/дого-
вореној локацији.

Члан 3. 
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
– ученици,
– корисници услуга социјалне заштите,
– друга лица са инвалидитетом која имају потребу за 

превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.
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Превоз корисника 

Члан 4.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом једном 

годишње, објављује Конкурс за коришћење бесплатног 
превоза особа са инвалидитетом са пребивалиштем/бора-
виштем на подручју општине Рашка. Комисија утврђује 
текст конкурса и пратећу документацију и спроводи цео 
поступак јавног конкурса. 

Лице/родитељ или старатељ које жели да користи ус-
луге комби превоза пријављује своју потребу у писаној 
форми Општинској управи општине Рашка након јавно 
расписаног конкурса.

Превоз особа са инвалидитетом

Члан 5.
Превоз особа са инвалидитетом Општине Рашка реализује 

се на територији општине Рашка са циљем унапређења 
квалитета свакодневног живота и социјализације особа 
са инвалидитетом које имају пребивалиште/боравиште 
на подручју општине Рашка.

Лице које жели да користи комби превоз пријављује 
своју потребу у писаној форми Комисији за превоз особа 
са инвалидитетом током целог периода за који је Конкурс 
расписан. 

У пријави треба нагласити да ли је реч о вожњи у јед-
ном смеру од тачке А до тачке Б (нпр. кућа – предшколска 
установа) или повратној вожњи  А-Б-А (нпр. кућа – школа 
– кућа). Повратна вожња се евидентира као две услуге 
превоза и као таква се и разматра, планира и реализује. 

 
Услови за учешће на Конкурсу 

и потребна документација

Члан 6.
Лице/родитељ или старатељ које жели да користи комби 

превоз треба да поднесе следећу документацију и доказе: 
– Попуњен прописани пријавни формулар са прецизно 

наведеним дестинацијама, датумима и терминима за које 
се подноси захтев,

– Доказ да имају регулисано пребивалиште или боравиште 
на територији општине Рашка (уверење о пребивалишту)

– Валидну медицинску документацију као доказ о 
инвалидитету

– Потврду о школовању, решење о остваривању права 
на услугу социјалне заштите и/или мишљење Интер-
ресорне комисије.

Критеријуми

Члан 7.
Корисници превоза су особе са инвалидитетом:
– ученици и студенти,
– корисници услуга социјалне заштите,
– друга лица са инвалидитетом која имају потребу за 

превозом, на основу мишљења Интерресорне комисије.
Критеријуми за утврђивање Листе корисника превоза су:
– да је активност од значаја за унапређење квалитета 

свакодневог живота/социјализацију особе са ивалидитетом
– да је активност важна за подршку породици особе 

са инвалидитетом.

Критеријуми из претходног става вреднују се на тај начин 
што ће Комисија дати предност подносиоцима захтева који 
искажу потребе за: редовним активностима ради одласка/
повратка на активности: образовања, коришћења услуга 
социјалне заштите.

Листу корисника превоза Комисија ће утврђивати то-
ком целе године, на основу расположивих капацитета и 
рационалног приступа коришћења возила, а у складу са 
потребама корисника.

Због ограничени капацитета ове услуге, разматрање и 
утврђивање одобрених термина за коришћење превоза биће 
реализовано према распреду пријављених потреба. Уколико 
за исти термин буде више кандидата, а реализација за све 
подносиоце захтева не може да се утврди у са заинтересованим 
подносиоцима захтева померањем термина, Комисија 
ће дати предност оном кандидату који је у претходном 
периоду у мањем обиму користио услугу превоза.

Рок за подношење докумената

Члан 8.
 Пријаве се подносе на Конкурс током целог периода за 

који се јавни позив расписује ,односно од дана расписивања 
конкурса до 31. децембра текуће године од 7,00 до 15,00 
часова на писарници Општинске управе Рашка.

 Непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Поступак

Члан 9.
За пријем и преглед приспелих пријава, у складу са 

утврђеним критеријумима, овлашћена је Комисија за 
превоз особа са инвалидитетом. 

По утврђивању распореда превоза, Комисија ће кон-
тактирати подносиоце захтева и обавести их о могућим 
терминима организованог превоза. Након потврде подносиоца 
захтева о прихватању понуђених термина превоза, Комисија 
утврђује Листу корисника са подацима о терминима и 
дестинацијама превоза.

Подносиоци захтева имају право приговора на Листу 
корисника превоза. Приговор се подноси Општинском 
већу општине Рашка, у року од 3 дана од пријема Листе. 
Приговор ће се решавати у најбољем интересу подносиоца 
захтеву/особа са инвалидитетом примењујући принципе 
солидарности и рационалног коришћења возила.

Извештај о реализацији услуге превоза Комисија 
Општинском већу општине Рашка на годишњем нивоу.

Члан 10.
Лице које реализује превоз дужно је да до 5.у месецу 

за сваки претходни месец достави податке из евиденције 
о реализованим услугама и броју корисника Одељењу за 
друштвене делатности.

Члан 11.
Сви подносиоци пријава/захтева за коришћење превоза 

ОУ Рашка, пре реализације превоза, у обавези су да се 
упознају са овим Правилником, а потписивањем сагласности 
са одредбама Правилника, потврђују да су упознати са њим, 
као и да ће поштовати све наведене одредбе у најбољем 
интересу корисника и вршиоца услуге  превоза.

Радно време превоза
Члан 12.

Превоз  се обавља радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

Права и обавезе корисника и вршиоца превоза

Члан 13.
Корисник је у обавези да се упозна са свим одредницама 

овог Правилника.
Корисник превоза је дужан да поштује распоред и 

предвиђену сатницу превоза који су утврђени након 
спроведене конкурсне процедуре, на основу Листе корисника 
превоза Комисије за превоз особа са инвалидитетом.

Корисник који отказује превоз дужан је да о томе обавести 
превозника најкасније 45 минута пре предвиђеног доласка 
комби возила.

Вршилац превоза је дужан да у случају кашњења дужег 
од 15 мин. благовремено обавести корисника превоза.

Возач је дужан да сачека корисника до 5 минута од 
заказаног термина превоза.

Члан 14.
Лице које због тежине инвалидности не може да се 

превезе само, превози се са пратиоцем кога обезбеђује 
корисник превоза, уколико Општина није у могућности 
да га обезбеди. Пратилац пружа кориснику помоћ током 
превоза како би се безбедно превезао до одредишта.

Малолетна лица и одрасла лица којима је неопходан 
лични пратилац не могу користити услугу превоза ако 
њихов старатељ не обезбеди личног пратиоца.

Место пратиоца у комбију је поред корисника превоза, 
уколико је то технички изводљиво.

Члан 15.
Возач је дужан да омогући безбедан улазак и излазак 

из возила кориснику превоза.
Корисник превоза је дужан да приликом уласка и изласка 

из возила следи инструкције возача.
Корисник превоза је дужан да у току вожње буде обезбеђен 

сигурносним појасом у складу са Законом о безбедности 
саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, бр: 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 – Одлука УС и 55/2014,) односно да у 
саобраћају на путу користи сигурносни појас на начин 
који је предвидео произвођач возила.

У циљу личне и опште безбедности корисник је дужан 
да се придржава правила која су у ту сврху прописана у 
најбољем интересу корисника .

Возач је дужан да прилагоди вожњу специфичностима 
услова превоза особа са инвалидитетом.

Члан 16.
Корисник превоза је дужан да се у возилу пристојно 

и културно понаша, да има коректан однос према возачу 
и осталим путницима.

Ометање возача, неодговарајуће сугестије и коментарисање 
његове вожње строго су забрањени.

Возач неће возити корисника који је у алкохолисаном 
стању или под дејством наркотика.

Возач је дужан да се коректно опходи према корисни-
цима превоза.

Забрањено је пушење у возилу, конзумирање алкохола, 
прљање возила и остављање отпадака.

О свакој врсти незадовољства услугом превоза кори-
сник је у обавези да проследи пружаоцу услуге у духу 
сарадње и добре намере.

О свакој врсти незадовољства и непоштовање одредби 
овог Правилника од стане корисника, возач је у обавези 
да проследи писмену пријаву Комисија за превоз особа 
са инвалидитетом.

Комисија за превоз особа са инвалидитетом 

Члан 17.
Комисија за превоз особа са инвалидитетом (у даљем 

тексту Комисија) је радно тело које сачињавају представник 
Удружења грађана која се баве проблемима особа са 
инвалидитетом (ОСИ), професионални представници 
Одсека за урбанизам, стамбено комуналне делатности 
и заштиту животне средине (1),Одсека за привреду и 
друштвене делатности ОУ Рашка(1),и члан Већа задужен  
за област социјалне заштите (1) и члан Интерресорне 
комисије.

Комисију решењем именује председник Општине Рашка.
Комисија доноси одлуке на седницама ,већином гласова 

присутних чланова.

Члан 18.
 Комисија обавља следеће послове:
– Комисија утврђује текст конкурса и пратећу доку-

ментацију и објављује Конкурс за коришћење бесплатног 
превоза особа са инвалидитетом.

– реализује прописану процедуру спровођења Конкурса,
– прати све активности везане за организацију и реа-

лизовање превоза,
– предлаже мере за побољшање квалитета превоза,
– учествује у решавању текућих проблема у непосред-

ном контакту са вршиоцем превоза,
– Општинском већу општине Рашка подноси Извештај о 

реализацији превоза особа са инвалидитетом на годишњем 
нивоу.

Стручне, административне и техничке послове за потребе 
Комисије обавља Одељење за друштвене делатности.

Прелазне и завршне одредбе 
                                                   

Члан 19.
Овај  Правилник, по добијању сагласности од стране 

Већа, ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања 
на огласној табли Општинске Управе Рашка и званичној 
веб страници ОУ Рашка.

ОПШТИНСКО вЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА III
Број: 06-IV-47/2018-6
Дана 25. јула 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић



SLU@BENI GLASNIK

OP[TINE RA[KA15. avgust 2018.
Strana 12

Broj 193

САДРжАј
Страна

 1.  Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Рашка за период 
  од 1. јануара до 20. јуна 2018. године      .............................................................................................................................. 1 
 2.  Одлука о усвајању Елабората о оправданости доделе подстицаја за инветициони пројекат 
  Привредног друштва LUSS PROTECT DOO Београд у Општини Рашка      .................................................................... 1
 3.  Одлука о изменама и допуни Одлуке о уређењу      ............................................................................................................ 1
 4.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских 
  и занатских објеката на подручју Општине Рашка      ......................................................................................................... 2
 5.  Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Општине Рашка      .................. 3
 6. Одлука о установљењу трајног права службености Јавном предузећу „Скијалиште Србије“       ................................. 4
 7. Одлука о приступању прибављању непокретности без накнаде      .................................................................................. 5
 8.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом и то катастарске парцеле 
  бр. 385, на потесу Лисац у површини од 7963 м2 КО Супње     ......................................................................................... 5
 9.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом и то део катастарске парцеле 
  бр. 98/5, на потесу Поље у површини од 457 м2, КО Супње      ......................................................................................... 6
 10.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом и то део катастарске парцеле 
  бр. 7962/1, на потесу Бања, површине 62 м2, КО Јошаничка Бања      ............................................................................... 6
 11.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом и то део катастарске парцеле 
  бр.  812/1, КО Панојевиће      ................................................................................................................................................. 6
 12.  Одлука о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом и то део катастарске парцеле 
  бр.  504, КО Драганићи      ...................................................................................................................................................... 7
 13.  Решење о именовању директора Дома здравља Рашка      .................................................................................................. 7
 14.  Одлука о спровођењу поступка промене Статута Општине Рашка и образовању Комисије за израду 
  предлога акта о промени Статута Општине Рашка      ........................................................................................................ 8
 15.  Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Рашка“ у Рашки      .................................................. 8
 16.  Решење о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Краљица Јелена“ у Рашки      ................................... 8

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
 17.  Правилник о коришћењу бесплатног комби превоза за особе са инвалидитетом на територији Општине Рашка      .. 9

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.


