ГОДИНА XXIX – БРОЈ 195 – РАШКА – 7. НОВЕМБАР 2018. – ЦЕНА 150,00 ДИНАРА
1.
На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени 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, 144/14 и 155/16),
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана
07. новембра 2018. године, разматрајући Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рашка за период од
01. 01. до 30. септембра 2018. године, донела је следећу

ОДЛУКУ
I
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине
Рашка за период од 01. 01. до 30. септембра 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. септембра 2018. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о остваривању годишњег Плана рада за радну 2017/2018. годину Предшколске
установе „Весело детињство“ Рашка од 11. септембра 2018.
III
Ову Одлуку доставити Предшколској установи „Весело
детињство“ Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-2
Дана: 07. новембра 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,
144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, разматрајући Годишњи план рада за радну 2018/2019. годину
Предшколске установе „Весело детињство“, Рашка, на
седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

III
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет и финансије
Општинске управе Рашка и надлежним службама.

о давању сагласности на Годишњи
план рада за радну 2018/2019. годину
Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-1
Дана: 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

I
Даје се сагласност на Годишњи план рада за радну
2018/2019. годину Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка у датом тексту.

2.
На основу члана 39. Статута општине Рашка, („Службени
гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и
155/16) Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај
о остваривању годишњег Плана рада за радну 2017/2018.
годину Предшколске установе „Весело детињство“, Рашка,
на седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о остваривању
годишњег Плана рада за радну
2017/2018. годину Предшколске установе
„Весело детињство“ Рашка
I
Усваја се Извештај о остваривању годишњег Плана
рада за радну 2017/2018. годину Предшколске установе
„Весело детињство“ Рашка у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи план рада за
радну 2018/2019. годину Предшколске установе „Весело
детињство“ Рашка од 06. 09. 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити предшколској установи „Весело
детињство“ Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-3
Дана: 07. новембра 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,
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144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, разматрајући
Припремни предшколски програм за радну 2018/2019.
годину Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка,
на седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Припремни
предшколски програм за радну 2018/2019.
годину Предшколске установе „Весело
детињство“ Рашка
I
Даје се сагласност на Припремни предшколски програм за радну 2018/2019. годину Предшколске установе
„Весело детињство“ Рашка у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је Припремни предшколски
програм за радну 2018/2019. годину Предшколске установе „Весело детињство“ Рашка од 06. 09. 2018. године.
III
Ову Одлуку доставити предшколској установи „Весело
детињство“ Рашка и надлежним службама.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-4
Дана: 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

5.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13,
144/14 и 155/16) и члана 189. став 1. тачка 1. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/17), Скупштина општине Рашка, на
седници одржаној 07. новембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о обезбеђивању средстава
за остваривање делатности
предшколског васпитања
и образовања у буџету општине Рашка
I
Утврђује се да се у буџету општине Рашка обезбеђују
средства за остваривање делатносати предшколског васпитања
и образовања у висини 80% од економске цене по детету.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-5
Дана: 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

6.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
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ка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13-УС, 54/13
– УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 39. тачка
6. Статута општине Рашка („Службени гласник општине
Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и 155/16), а по
прибављеном мишљењу Комисије за планове, Скупштина
општине Рашка на седници одржаној дана 07. новембра
2018. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању измена и допуна Плана
детаљне регулације Суво рудиште
Члан 1.
Усваја се измена и допуна Плана детаљне регулације
Суво рудиште, (у даљем тексту: План), који је у прилогу
ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Граница Плана обухвата простор дуж регулације државног пута IIа реда број 211 Стопања–Витково–Брус–Брзеће–
Копаоник, до комплекса цркве (не укључујући комплекс),
северно до блока Б1 (у складу са Планом детаљне регулације Суво Рудиште, од чвора 9 западном границом Улице 1
(јавна парцела бр. 39 из ПДРа Суво Рудиште) до доњег дела
раскрснице са улицом Нова 3 (јавна парцела бр. 44 из ПДРа
Суво Рудиште), по граници катастарске парцеле прелази на
источну границу Улице 1, обухватајући регулацију Улице 1
целом дужином у правцу исток – запад, до раскрснице са
Улицом 6 на северу до раскрснице са Улицом 2 (не обухватајући Улицу 2), регулацијом Улице 5, (не обухватајући
Улицу 5), регулацијом Блока 11, обухватајући Блок 11 и
Улицу 4 (јавна парцела бр. 49 из ПДРа Суво Рудиште),
наставком улице 4 и Улице 3 (јавна парцела бр. 48 из ПДРа
Суво Рудиште) обухватајући део блока Б12 и блок Б13,
западном регулацијом к.п. стаза 4 (јавна парцела број 58 из
ПДРа Суво Рудиште), до раскрснице са Улицом 6 и даље ка
југу стазом 5 (јавна парцела бр. 60 из ПДРа Суво Рудиште)
не обухватајући стазу 5, границом Блока Б14 до к.п. стаза
6 (јавна парцела бр. 88 из ПДРа Суво Рудиште), границом
блока 14 и регулацијом к.п. стаза 7 (јавна парцела бр. 41
из ПДРа Суво Рудиште, која не улази у обухват Измене, до
раскрснице са Улицом 1, укључујући регулацију Улице 1, ка
западу до границе блока Б1 у правцу исток – запад, на југу,
доњом границом парцеле 102, проширењем у односу на постојећу границу Блока Б2, и јужном границом јавне парцеле
101, границом парцеле цркве до регулације државног пута
IIа реда број 211 Стопања–Витково–Брус–Брзеће–Копаоник,
до одвајања саобраћајнице за комплекс аутобуске станице
(јавна парцела бр. 33 из ПДРа Суво рудиште). Граница
је дата у графичком прилогу „Катастарско топографски
план са границом плана Р 1:1000“, и саставни је део свих
осталих графичких прилога у Измени Плана, тако да се
описна граница из текста дефинише графички и меродаван
је графички прилог у коме су дати аналитичко-геодетски
елементи границе плана.
Члан 3.
Основни разлог за израду и доношење измене и допуне Плана детаљне регулације Суво рудиште је даље
развијање овог простора у складу са општим начелима и
основним критеријумима наведеним у Уредби о утврђивању Просторног плана посебне намене Националног
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парка Копаоник „да се садржаји туристичких комплекса
у Националном парку предвиде за туризам, рекреацију и
спорт високог квалитета и високе категорије смештаја и
других садржаја“ (Поглавље 4, Концепција развоја подручја посебне намене – 4.1. Општа концепција).
Такође се, у смислу даљег развоја, планирају и садржаји
који ће битно растеретити проблем саобраћајне и техничке
инфраструктуре, а у складу са ставом из Уредбе која се
односи на констатацију да „ограничење за даље повећање
капацитета туристичких смештаја представља одрживи
простор Националног парка који обезбеђује оптималну
заштиту његових природних вредности. Стање изграђености и уређености простора Националног парка Копаоник
показује изражен несклад између изграђености објеката
(туристичких капацитета) и инфраструктурне и комуналне
опремљености простора“. (Поглавље 4, Концепција развоја
подручја посебне намене – 4.1. Општа концепција).
Планирани висок квалитет и висока категорија смештаја
и других садржаја, подразумева прерасподелу и повећање
капацитета предметних целина, уз поштовање просторних
могућности и ограничења.
Члан 4.
План детаљне регулације садржи текстуални и графички део.
Текстуални део садржи правни и плански основ израде
плана, повод и циљ израде плана, стечене урбанистичке
обавезе, обухват плана, анализа и оцена постојећег стања,
планирана намена и коришћење земљишта, правила уређења,
правила грађења, смернице за спровођење, статус планске
документације и фазност реализације.
Графички део Плана састоји се из граница плана, извода из ПДР-а Суво рудиште, постојеће намене земљишта,
планиране намене земљишта по потцелинама, плана регулације и нивелације са саобраћајним решењем, попречних
пресека стационажа 1 и 2, синхроног плана и спровођења.
Члан 5.
План детаљне регулације као урбанистички план остварује се плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима и другим општим и посебним актима у складу
са Законом.
Члан 6.
План детаљне регулације са документационом основом
чува се трајно у Општинској управи Рашка.
Члан 7.
План детаљне регулације мора бити доступан на увид
јавности (правним и физичким лицима) у току важења
плана у седишту Општинске управе Рашка и на интернет
страници Општине рашка.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-6
Дана 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

7.
На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 15. став 1. тачка
27. и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Рашка
(„Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/2010,
130/2013, 144/2014 и 155/2016) Скупштина општине Рашка,
на седници одржаној дана 07. новембра 2018. године,
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ И ЗАШТИТУ
ДОМАЋИХ И ЕГЗОТИЧНИХ ЖИВОТИЊА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА
Члан 1.
У Одлуци о условима за држање и заштиту домаћих и
егзотичних животиња на подручју општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 132/13 и 180/17) у члану
10. после става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
„Објекти из става 2. овог члана морају бити удаљени
најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта на суседној парцели.“
Члан 2.
У члану 23. став 4. реч „3 (три)“ замењује се речју
„тридесет“.
Члан 3.
Члан 31. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 31.
Надзор над применом ове одлуке врши општинска
комунална инспекција.
Комунални инспектори су овлашћени да власницима
и држаоцима животиња наложе предузимање мера за
отклањање недостатака и неправилности у погледу услова
за држање животиња прописних овом одлуком у року који
одреди комунални инспектор.
Уколико власник, односно, држалац животиња не поступи
по решењу из претходног става, комунални инспектор ће
донети решење о забрани држања домаћих животиња.“
Члан 4.
У члану 35. став 1. мења се тачка 5. и гласи:
„Ако поступи супротно одредбама члана 10. одлуке.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-7
Дана: 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

8.
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), чл.
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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), чл.67 Одлуке о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Рашка“, број 175/2017) и
члана 39. Статута општине Рашка („Службени гласник
општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 и 155/16),
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана
07. новембра 2018. године, доноси

О Д Л У К У

о установљењу привременог права
службености
Члан 1.
Установљава се привремено право службености на
период од 3 (три) године Јавном предузећу „Скијалишта
Србије“ на катастарским парцелама у јавној својини општине Рашка, ради регулисања имовинскоправних односа,
у циљу спровођења поступка легализације Ски лифта
„Машинац“ у Ски центру Копаоник.
Члан 2.
Привремено право службености установљава
се Јавном предузећу „Скијалишта Србије“ на следећим
катастарским парцелама:
– кат. парцела број 6/3 у дужини од 76,60 m
– кат парцела број 6/4 у дужини од 4,83 m и заузеће
земљишта од 0,77m2 за полазну станицу Ски лифта, и
– кат. парцела број 4/23 у дужини од 81,40 m,
што укупно износи заузеће у дужини од 162,83 m и
заузеће у површини од 0,77 m2.
Члан 3.
Привремено право службености установљава се уз накнаду, а према процени пореског органа управе надлежног
за послове процене тржишне вредности непокретности.
Члан 4.
Уговор о установљењу привременог права службености са ЈП ,,Скијалишта Србије“, 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 осмог дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
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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 поступцима 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 Комисије за прибављање непокретности, на седници одржаној дана 07. новембра 2018. године, доноси

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима 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, 144/2014 и
155/2016), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за прибављање непокретности, на седници одржаној
дана 07. новембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

Прибавља се, у јавну својину у корист општине Рашка,
непосредном погодбом, непокретност – реални део кат.
парцеле бр. 7962/1, на потесу Бања у површини од 62
m2, по начину коришћења земљиште уз зграду у својини
Вељковић Миодрага из Биљановца, евидентирана у листу
непокретности, број 66 КО Јошаничка Бања.
Катастарска парцела, број 7962/1 постаје сувласништво
са следећим уделима:
– Општина Рашка 62/614;
– Миодраг Вељковић 552/614.

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.

Прибавља се, у јавну својину у корист општине Рашка,
непосредном погодбом, непокретност – реални део кат.
парцеле бр. 3719, на потесу Кућни плац, површине 21
m2, од укупне површине парцеле која износи 935 m2, по
начину коришћења земљиште уз зграду у својини Дубовац
Миломира из Јошаничке Бање, ½ и Дубовац Гвоздена из
Јошаничке Бање, евидентирана у листу непокретности,
број 475 КО Јошаничка Бања.
Катастарска парцела, број 3719 постаје сувласништво
са следећим уделима:
– Општина Рашка 21/935;
– Дубовац Миломир 457/935
– Дубовац Гвозден 457/935.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по
цени од 1.200,00 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 власницима непокретности.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.
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10.

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
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ОДЛУКУ

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.

Члан 2.

Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се по
цени од 1.200,00 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 власницима непокретности.
Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о прибављању непокретности у јавну својину непосредном
погодбом, број 06-VIII-34/2018-10, од 15.08.2018. године.
Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине
Рашка“.
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11.
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, 144/14 и 155/16), Скупштина
општине Рашка, на седници одржаној 07. новембра 2018.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом грађевинско
земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр.
39/24 КО Рашка, укупне површине 209 m2, Котуровић
Урошу из Рашке.
II
Земљиште из тачке I овог решења отуђује се по цени
у износу од 1.235,19 (словима: хиљадудвестатридесетпет
и 19/100) EUR у динарској противвредности по средњем
курсу НБ Србије на дан исплате.
Наведени износ се умањује за износ уплаћеног депозита
у висини од 14.600,00 (словима: четрнаестхиљадашесто
00/100) 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.
III
Именовани је дужан 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 именовани не
плати утврђену 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: именованом, 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
Именовани је поднео захтев за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини непосредном погодбом, кат.
парцела бр. 39/24 КО Рашка, укупне површине 209 m2,
Комисији за располагање грађевинским земљиштем.
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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 израдила
предлог решења о отуђењу непосредном погодбом.
Имајући у виду све напред наведено, Скупштина општине
Рашка је донела решење као у диспозитиву
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12.
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 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, 144/14 и
155/16), Скупштина општине Рашка на седници одржаној
07. новембра 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

три случаја лице коме се грађевинско земљиште отуђује
нема право на повраћај уплаћеног депозита.
IV
Решење доставити: именованом, 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
Именовани је поднео захтев за отуђење грађевинског
земљишта у јавној својини непосредном погодбом, кат.
парцела бр. 26/7 КО Супње, укупне површине 167 m2 ,
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 израдила
предлог решења о отуђењу непосредном погодбом.
Имајући у виду све напред наведено, Скупштина општине
Рашка је донела решење као у диспозитиву.

I
ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом грађевинско
земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр.
26/7 КО Супње, укупне површине 167 m2, Лазић Милану
из Рашке.
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II
Земљиште из тачке I овог решења отуђује се по цени
у износу од 3.528,71 (словима: трихиљадепетстодвадесетосам и 71/100) EUR у динарској противвредности по
средњем курсу НБ Србије на дан исплате.
Наведени износ се умањује за износ уплаћеног депозита
у висини од 41.726,00 (словима: четрдесетједнахиљадаседамстодвадесетшест 00/100) 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.

13.
На основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007 7, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018) и члана 39. став 1. тачка 38. Статута Општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08,
103/10, 130/13, 144/14 и 155/16), Скупштина општине
Рашка, на седници одржаној 07. новембра 2018. године,
донела је

III
Именовани је дужан 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 именовани не
плати утврђену 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

Члан 1.
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Друштву за производњу
електричне енергије Univers DOO Рашка, да могу, у пословном имену фонда, које намеравају да оснују и региструју,
користити назив Јошаничка Бања.

ОДЛУКУ

о давању сагласности за коришћење
назива Јошаничка Бања

Члан 2.
Одлуку доставити именованим лицима из претходног
члана, у циљу настављања поступка регистрације код
надлежног републичког органа.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-13
Дана: 07. новембра 2018.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

14.
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 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
седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У РАШКИ
I
У Школски одбор Гимназије у Рашки именују се на
мандатни период од 4 (четири) године:
а) испред Наставничког већа
– Борко Зечевић, магистар сликарства, из Рашке, за
члана,
– Марија Вучетић, професор математике, за члана,
– Ана Поповић, професор српског језика, за члана.
б) испред Савета родитеља
– Оливера Бабић, адвокат из Рашке, за члана,
– Драган Босић, струковни инжењер машинства из
Јошаничке Бање, за члана,
– Марија Мутавџић, дипломирани правник из Рашке,
за члана.
в) испред локалне самоуправе
– Марина Маричић, дипломирани мастер биолог –
еколог из Рашке,
– Весна Михаиловић, дипломирани географ из Рашке,
– Весна Тодоровић, дипломирани филолог из Рашке.
II
Ово решење ступа на снагу 22. новембра 2018. године
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-37/18-14
Дана 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

15.
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 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
седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ‘‘
У БАЉЕВЦУ
I
У Школски одбор Основне школе ‚‘Јосиф Панчић‘‘
у Баљевцу именују се на мандатни период од 4 (четири)
године:
а) испред Наставничког већа
– Слађана Вукосављевић, професор разредне наставе,
за члана,
– Славица Јемуовић, професор разредне наставе, за члана
– Миланка Петровић, професор енглеског језика, за
члана.
б) испред Савета родитеља
– Катарина Караџић, медицинска сестра из Брвеника,
за члана,
– Горица Пешовић, професор разредне наставе из
Баљевца, за члана,
– Марјан Перовић, шумарски техничар из Градца, за
члана.
в) испред локалне самоуправе
– Зоран Младеновић, предузетник из Баљевца, за члана,
– Зорица Дабић, васпитач из Баљевца, за члана
– Малина Ђолић, економски техничар из Јошаничке
Бање, за члана.
II
Ово решење ступа на снагу 18. новембра 2018. године
и 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-37/18-15
Дана 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

16.
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 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
седници одржаној 07. новембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА“ У
ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ
I
У Школски одбор Основне школе „Јошаничка Бања“
у Јошаничкој Бањи именују се на мандатни период од 4
(четири) године:
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а) испред Наставничког већа
– Мирјана Курандић, наставник математика, за члана,
– Марија Рушпић, наставник српског језика и књижевности, за члана
– Драгица Читлучанин, наставник разредне наставе,
за члана.
б) испред Савета родитеља
– Ана Котурановић, из Јошаничке Бање, за члана,
– Даница Ђорђевић, из Јошаничке Бање, за члана,
– Наташа Прибојац, из Јошаничке Бање, за члана.
в) испред локалне самоуправе
– Бранко Караџић, економиста за туризам из Јошаничке
Бање, за члана,
– Немања Ђорђевић, професор физичке културе из
Јошаничке Бање, за члана
– Јована Костовић, дипломирани економиста из Јошаничке Бање, за члана.
II
Ово решење ступа на снагу 18. новембра 2018. године
и 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-37/18-16
Дана 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

17.
На основу члана 111. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/10, 130/13,
144/14 и 155/16), члана 70. Пословника Скупштине општине
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08,
95/08 и 132/13) и члана 11. Одлуке о празнику и слави
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр.
165/16), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној
07. новембра 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
I
Одређују се делегације за полагање венаца на спомен
обележја, а поводом Дана ослобођења општине Рашка у
Другом светском рату и то:
А. За полагање венаца на споменик на тргу у центру
Рашке:
1. Игњат Ракитић
2. Раденко Цветић
3. Спасоје Андрић
4. Загорка Шумарац
5. Мирјана Скорић.
Б. За полагање венаца на споменик у Биљановцу:
1. Др Бојан Миловановић
2. Милена Савић
3. Предраг Зечевић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

4. Немања Поповић
5. Марина Милић.
В. За полагање венаца на споменик у Јошаничкој Бањи:
1. Дејан Котурановић
2. Радомир Јаћовић
3. Данијела Матовић
4. Драган Каровић
5. Владимир Милетић.
Г. За полагање венаца на споменик у Баљевцу:
1. Ђорђе Гогић
2. Ненад Алексић
3. Срдан Терзић
4. Иван Вуковић
5. Миљан Николић.
Д. За полагање венаца на споменик у Градцу:
1. Зоран Росић
2. Милена Рашковић
3. Вељко Раковић
4. Стеван Бакрачевић
5. Милан Покимица.
II
Полагање венаца ће се обавити 27. новембра 2018.
године, у 9,00 сати.
III
Решење доставити свим члановима делегација.

		
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-37/2018-17
Дана: 07. новембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Страна 9
Број 195

7. новембар 2018.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
18.
На основу члана 15. а у вези са чланом 8. тачка 25.
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“,
бр. 111/09, 92/2011 и 93/2012), Општинско веће општине
Рашка, на седници одржаној дана 25. октобра 2018. године, донело је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ
ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА 3А 3АШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

19.
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, 98/2013 – одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 61. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр . 91/08, 103/10, 144/14 и
155/16) и члана 6, 7, 8. и 9. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник општине Рашка“
бр. 128/12), Општинско веће општине Рашка, на седници
одржаној 05. октобра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

Члан 1.
Овом Одлуком се одређују оспособљена привредна друштва
и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама на територији општине Рашка.

О УСВАЈАЊУ ДЕСЕТЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА
КОПАОНИК

Члан 2.
Општинско веће општине Рашка је одредило оспособљена привредна друштва и друга правна лица за заштиту и
спасавање на основу њихових људских и материјалних
капацитета.

I
Усваја се десета допуна Програма постављања привремених објеката на подручју Националног парка Копаоник
у датом тексту.

Члан 3.
Оспособљена привредна друштва и друга правна лица
за заштиту и спасавање за општину Рашка су:
– ЈКП „Рашка” из Рашке,
– ЈКП Путеви Рашка из Рашке,
– Центар за социјални рад Рашка,
– Дом здравља Рашка,
– „Мегалит Шумник“ Рашка.
Члан 4.
Председник општине Рашка ће донети Решење о ангажовању за сва понаособ наведена правна лица.
Члан 5.
Председник општине Рашка ће са сваким наведеним
правним лицем потписати Уговор који ће обухватити
узајамне обавезе и дужности, задатак за који се правно лице
ангажује, те прецизиране накнаде трошкова за реализоване
задатке у складу са Законом о ванредним ситуацијама.
Члан 6.
Потписани уговори ће бити саставни део Плана за
заштиту и спасавање на територији општине Рашка.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном гласнику општине Рашка.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених привредних друштава и
других правних лица од значаја за заштиту и спасавање
на територији општине Рашка III број: 06-III-11/2012-4
од 05. новембра 2012. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-51/2018-5
Дана: 25. октобра 2018. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

II
Саставни део ове Одлуке је предлог Одсека за инвестиције и грађевинско земљиште Општинске управе
Рашка број 350-2038/18 од 26. септембра 2018. године
чији је саставни део текстуална документација (Орнамент
инвестинжењеринг) и пројекат за извођење са ситуационим планом.
Десета допуна Програма се односи на постављање
привременог објекта - паркинга на Копаонику на катастарској парцели број 17, 19/1 и 19/3 све у КО Копаоник.
III
Десета допуна Програма постављања привремених
објеката на подручју Националног парка Копаоник се
доноси на временски рок од 5 (пет) година.
IV
За спровођење овог Програма је надлежан Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања позитивног
мишљења ЈП „Национални парк Копаоник“ и објавиће се
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-50/2018-9
Дана: 05. октобра 2018. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Ђорђе Гогић

20.
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, 98/2013 – одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 61. Статута општине Рашка („Службе-
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ни гласник општине Рашка“ бр . 91/08, 103/10, 144/14 и
155/16) и члана 6, 7, 8. и 9. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене („Службени гласник општине Рашка“,
бр. 128/12), Општинско веће општине Рашка, на седници
одржаној 05. октобра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИСПРАВКЕ ШЕСТЕ ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ПАРКА КОПАОНИК
I
Усваја се исправка шесте допуне Програма постављања
привремених објеката на подручју Националног парка
Копаоник у датом тексту.
II
Саставни део ове Одлуке је шести допуњени Програм
постављања привремених објеката на подручју Националног парка Копаоник и иницијатива Скијалишта Србије
бр. 2656 од 20. септембра 2018. године за исправку шесте
допуне Програма постављања привремених објеката на
подручју Националног парка Копаоник са текстуалним
и графичким делом.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Ова исправка се односи на исправку позиције објекта
Ски бифеа који је предвиђен на Караман гребену како
би се мање утицало на природно окружење а у складу са
условима које је за изградњу ток објекта утврдио Завод за
заштиту природе Србије својим Решењем број 019-1760/3
од 30. 09. 2016. године.
III
Исправка шестог допуњеног Програма постављања
привремених објеката на подручју Националног парка
Копаоник се доноси на временски рок од 5 (пет) година.
IV
За спровођење овог Програма надлежни су Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу
општине Рашка.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања позитивног
мишљења ЈП „Национални парк Копаоник“ и објавиће се
у „Службеном гласнику општине Рашка“.
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