
ГОДИНА XXIX – БРОЈ 196 – РАШКА – 30. НОВЕМБАР 2018. – ЦЕНА 150,00 ДИНАРА

1.
На основу члана 6, 7а. Закона о порезима на имовину 

(„Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/2013 и 68/2014), 
и посебног члана  36. Закона о изменама и допунама 
Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“ бр. 
47/13) и члана 26. Одлуке о Општинском већу општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 140/14), 
Општинско веће  општине Рашка, на седници одржаној 
30. новембра 2018. године, је донело следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТ-
НОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 

НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
Овим актом утврђују се просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивања пореза на 
имовину за 2019. годину  на територији општине Рашка.

Члан 2.
УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама 

на територији општине Рашка и то:
(1) ЗОНА 1 – Копаоник – Туристички центар,  
(КО Копаоник)

Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште               37.370,00
2. Пољопривредно земљиште 200,00
3. Шумско земљиште 240,00
4. Станови                                  302.401,00
5. Куће за становање 212.931,00  
6. Пословне зграде и др. грађ. обј. 321.657,00
7. Гараже и гаражна места 44.600,00

(2) ЗОНА 2 - Копаоник чије су границе одређене 
Планом генералне регулације „Лисина – Чајетина 
– Треска“. (КО Копаоник)

Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште 14.912,00    

2. Пољопривредно земљиште                           121,00
3. Шумско земљиште 108,00 
4. Станови         110.972,00
5. Куће за становање                      74.973,00

6. Пословне зграде и други грађ. објект. 
% 113.110,00

7. Гараже и гаражна места 20.000,00

(3) ЗОНА 3 – Голија  чије су границе одређене Пла-
ном генералне регулације „Шереметовица – Кути 
– Плешин“ (КО Плешин) и Планом генералне ре-
гулације „Врхови–Одвраћеница“ (КО Плешин)

Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште 10.411,00
2. Пољопривредно земљиште               71,00
3. Шумско земљиште          74,00
4. Станови 65.527,00
5. Куће за становање 47.618,00

6. Пословне зграде и други грађ. објек-
ти за обављ. дел. 90.635,00

7. Гараже и гаражна места 15.000,00

(4) ЗОНА 4 – Рашка – центар (КО Рашка)
Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште  3.000,00
2. Пољопривредно земљиште           51,00
3. Шумско земљиште   52,00       
4. Станови                                41.675,00
5. Куће за становање 30.711,00
6. Пословне зграде и др. грађ. обj. 81.049,00
7. Гараже и гаражна места 10.000,00

(5) ЗОНА 5 – Ново Насеље, Супње, Мислопоље, Брве-
ник, Баљевац - центар, Јошаничка бања – центар

Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште  2.400,00
2. Пољопривредно земљиште      34,00
3. Шумско земљиште 35,00
4. Станови                                   31.934,00
5. Куће за становање                 26.055,00

6. Пословне зграде и други грађ. објек-
ти за обављ. дел. 64.637,00

7. Гараже и гаражна места 8.000,00

(6) ЗОНА 6 – Зона сеоских  насеља
Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште  1.301,00
2. Пољопривредно земљиште           21,00
3. Шумско земљиште 19,00
4. Станови                               14.126,00
5. Куће за становање 12.898,00

6. Пословне зграде и други грађ. објек-
ти за обављ. дел. 32.318,00

7. Гараже и гаражна места 4.000,00

(7) ЗОНА 7 – Зоне изван сеоских и градских насеља
Р. бр. Врста непокретности Цена по м2

1. Грађевинско земљиште 900,00
2. Пољопривредно земљиште 19,00
3. Шумско земљиште 19,00
4. Станови 10.595,00
5. Куће за становање 9.213,00
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6. Пословне зграде и други грађ. објек-
ти за обављ. дел. 24.240,00

7. Гараже и гаражна места 3.000,00

Члан 3.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“ и на интернет страни званичне презентације 
општине Рашка.                                                                  

Члан 4.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у “Службеном гласнику општине Рашка” а примењиваће 
се од 01. јануара 2019. године. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-52/2018-3
Дана, 30. новембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

2.
На основу члана 61. Статута Општине Рашка („Службени 

гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13,140/14, 
144/14 и 155/16) и чл. 17. Одлуке о оглашавању на територији 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 
број 142/14), Општинско  веће општине Рашка, на седници  
одржаној  30. новембра 2018. године, донело је

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА МЕСТА 

ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку спровођења 

конкурса за избор корисника места за оглашавање („Служ-
бени гласник Општине Рашка“, бр. 145/2015), у чл. 5,8,9. 
и 24. речи: „ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу у 
општини Рашка (у даљем тексту: Дирекција)“ у одређеном 
падежу замењују се речима: „Општинска управа Општине 
Рашка“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
Правилник објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

Члан 3.
 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине Рашка“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-52/2018-13
Дана: 30. новембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић
3.
На основу члана 11a. став 19. Закона о ученичком и 

студентском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 
55/2013 и 27/2018 – др. закон), члана 61. Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 
103/10, 130/13, 144/14 и 155/16) и члана 2. Пословника о 
раду Општинског већа Општине Рашка, Општинско веће, 
на седници одржаној 30. новембра 2018. године, донело је

П Р АВ И Л Н И К
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И 
НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА НА ТЕРЕТ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови и крите-

ријуми за стипендирање студената и награђивање ученика 
на терет средстава буџета општине Рашка.

Члан 2.
Одлуку о броју ученика и студената са којима ће се 

закључити Уговор о награђивању и стипендирању до-
носи  Општинско веће на предлог Комисије и зависи 
од расположивих средстава у буџету опредељених за 
стипендирање студената.

Члан 3.
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује 

се у месечном новчаном износу који утврђује Општинско 
веће за сваку школску годину.

СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА

Члан 4.
Право на студентску стипендију, у складу са законом, 

имају студенти високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе, под условом да стално живе на подручју 
Општине Рашка а на основу јавног расписаног конкурса 
где се у обзир узимају следећи критеријуми: 

– да су уписани први путу текућој школској годинина 
студије првог, другог или трећег степена,

– чије се школовање финансира из буџета Републике 
Србије,

– да су уписали прву годину, а током школовања остварили 
просек 5,00,

– постигли  просечну оцену 8,50 и више за све године 
студирања,

– који нису губили ниједну годину током студија,
– који су према наставном програму високошколске 

установе на којој студирају положили све испите из 
претходних година студија,

– да нису старији од 26 година.

Члан 5.
 Редослед кандидата за доделу студентске стипендије 

утврђује се на основу: 
– успеха оствареног у претходном школовању,
– ефикасности студирања.

Члан 6.
Успех остварену претходном школовању исказује се 

бројем бодова у висини просечне оцене положених испита 
током студирања (од8,50 до 10 бодова).

Успех студената прве године исказује се бројем бодова 
у висини просечне оцене помножен са 2(два). 

Ефикасност студирања исказује се бројем бодова, и то:
– за студенте који остваре до 60 ЕСПБ – до 3,50 бода;
– за студенте који остваре до 120 ЕСПБ – до 4,00 бода;
– за студенте који остваре до 180 ЕСПБ – до 4,50 бода;
– за студенте који остваре до 240 ЕСПБ – до 5,00 бода;
– за студенте који остваре до 300 ЕСПБ – до 5,50 бода;
(ЕСПБ = број укупно остварених бодова у току студија).

Члан 7.
Конкурс за доделу стипендија расписује Комисија 

на основу критеријума из члана 4. овог Правилника на 
почетку сваке наставне године.

Студенти I године прилажу уверење да су уписани као 
редовни студенти и оверену фотокопију дипломе „Вук 
Караџић“ или уверење о стеченом средњем образовању.

Студенти осталих година прилажу:
– уверење да су редовни студенти,
– уверење о просечној оцени и броју остварених бодова 

за све године студирања, 
– доказ о месту сталног пребивалишта и
– оверена фотокопија индекса (све попуњене стране).

Члан 8.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова 

оствареним по свим основама које се вреднују за доделу 
студентске стипендије.

Рангирање се вршина основу достављене документације.

Члан 9.
Кандидати из осетљивих друштвених група имају право 

да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру на-
менски опредељеног броја, применом блажих критеријума 
у складу са законом и правилником.

Кандидати из осетљивих друштвених група осим напред 
наведених докумената, подносе и документацију којом 
доказују  припадност осетљивој друштвеној групи и то:

– да су примаоци новчано социјалне помоћи – прилаже 
потврду из Центра за социјални рад,

– студенти из једнородитељских породица и деца без 
родитељског старања – прилажу извод из матичне књиге 
умрлих за преминулог родитеља или уверење Центра за 
социјални рад о самосталном вршењу родитељског права,

– студенти припадници ромске националне мањине – 
доносе потврду Националног савета ромске националне 
мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

– студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани 
на територији Косова и Метохије и на територији република 
бивше СФРЈ – доносе потврду одговарајућег удружења 
породица киднапованих и несталих лица,

– избеглице и расељена лица – подносе важећу избегличку 
легитимацију, личну карту,

– повратници по споразуму о реадмисији и депортовани 
студенти – подносе потврду из МУП-а,

– студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним 
болестима и студенти реконвалесценти (особа која је на 
путу потпуног оздрављења) подносе лекарско уверење 
издато од надлежне здравствене организације из места 
студирања,

– студенти кандидати који нису рођени у Републици 
Србији – подносе и    уверење о држављанству.

За сваку осетљиву групу формира се посебна ранг-листа, 
према критеријумима које је одредила комисија. Коначан број 
студената који ће се финансирати из буџета општине Рашка 
одређује својом Одлуком Општинско веће општине Рашка.  

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА

Члан 10.
 Надареним и талентованим ученицима који су 

у одређеним областима постигли запажене резултате на 
Међународним и Републичким такмичењима (освајањем 
од I до III места), може се доделити новчана награда у 
висини коју утврди Општинско веће. 

Члан 11.
Предлог ранг листе кандидата објављује се на огласној 

табли општине Рашка.
Сваки кандидатима право приговора на ранг листу 

из става 1. овог члана у року од 10 дана од дана његовог 
објављивања на огласној табли.

Кандидат подноси приговор одговарајућој комисији 
за спровођење конкурса.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора 
бити достављена одговарајућа документација.

Члан 12.
Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу.
Одлику о додели студенских стипендија за текућу школску 

годину доноси Општинско веће на предлог комисије.
Одлука из става 2. овог члана је коначна.

Члан 13.
Корисник стипендије је дужан да са даваоцем стипендије 

закључи Уговор о стипендирању којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.

Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи 

Правилник о условима и критеријумима за стипендирање и 
награђивање ученика и студената на терет средстава буџета 
општине Рашка III Број: 06-IV-31/17-18 од 21. новембра 2017.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-IV-52/2018-21
Дана: 30. новембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА

Игњат Ракитић

4.
На основу члана 61. Статута општине Рашка („Службени 

гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 144/14 
и 155/16), Општинско веће општине Рашка, на седници 
одржаној дана 30. новембра 2018. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ИКРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ 

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА 

И СТУДЕНАТА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и критеријуми 

за доделу новчане накнаде за образовање и усавршавање 
даровитим ученицима и студентима на терет средстава 
буџета општине Рашка.

Члан 2.
Право на новчану накнаду  имају следеће категорије:
1. Ученици основних школа,
2. Ученици средњих школа,
3. Студенти основних, мастер академских студија, 

специјалистичких струковних студија, специјалистичких 
академских студија, студенти докторских академских студија 
акредитованих високошколских установа, који студирањем 
на високошколској установи остварују 240, 300, 360, од-
носно 480 бодова, под условом да студент није у радном 
односу и да се школује о трошку буџета Републике Србије.

II УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 3.
За новчану накнаду могу конкурисати следећи ученици који:
– имају држављанство Републике Србије;
– имају пребивалиште са породицом  на територији 

општине Рашка, најмање последњих пет година, до дана 
подношења захтева за једнократну новчану помоћ;

– су позвани или такмичарским селекцијама стекли 
право да учествују на домаћим међународним образовним 
камповима, развојним и истраживачким центрима и остало;

– претходно у истој школској години нису користили 
новчану накнаду за исту намену.
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Члан 4.
Потребна документација:
1. Уверење о држављанству Републике Србије;
2. Потврда о пребивалишту;
3. Позивница домаћег или међународног образовног 

кампа, развојног и истраживачког центра и осталих, на 
којима је ученик стекао право учешћа или је позван од 
стране организатора;

4. Фотокопија ђачке књижице или сведочанства;
5.Препорука предметног наставника.

Члан 5.
Висина новчане накнаде која се додељује ученику зависи 

од висине трошкова потребних за учешће на домаћим и 
међународним камповима, развојним центрима и остало, а 
не може бити већа од просечне нето зараде на територији 
општине Рашка према подацима Републичког завода за 
статистику за годину у којој се захтев подноси.

Такође висина новчаних средстава који се додељују ученику 
зависи од расположивих средстава у буџету општине Рашка.

Одлуку о новчаној накнади доноси општинско веће 
на основу поднетог захтева, под условом да су испуњени 
услови предвиђени правилником.

III СТУДЕНТИ

Члан 6.
За новчану накнаду могу конкурисати студенти који:
– имају држављанство Републике Србије;
– имају пребивалиште са породицом на територији 

општине Рашка, најмање последњих пет година, до дана 
подношења захтева за једнократну новчану  помоћ;

– одлазе на домаће и међународно такмичење, а да су 
одабрани од стране факултета на ком студира;

– одлазе на усавршавање у иностранство, а да су одабрани 
од стране факултета на ком студира;

– су уписали мастер студије, а да су на основним студијима 
остварили просечну оцену 9,50 и вишу;

– су уписали докторске студије, а да су на мастер 
студијама остварили просечну оцену 9,50 и вишу;

– претходно у истој школској години нису користили 
новчану накнаду за исту намену.

Члан 7.
Потребна документација:
1. Уверење о држављанству Републике Србије;
2. Потврда о пребивалишту;
3. Потврда са факултета да је учесник домаћег и међу-

народног такмичења;
4. Потврда са факултета да одлази на усавршавање;
5. Потврда о просечној оцени оствареној на основним 

студијама, пре уписивања мастер студија;
6. Потврда о просечној оцени оствареној на мастер 

студијама, пре уписивања докторских студија;
7. Препорука професора из предмета и области из 

које учествује на такмичењу, одлази на усавршавање или 
уписује мастер и докторске студије.

Члан 8.
Висина новчане накнаде која се додељује студенту зависи 

од висине трошкова потребних за учешће на домаћим и 
међународним такмичењима, трошкова усавршавања у 
иностранству, висине трошкова мастер и докторских студија 
које уписују, а не може бити већа од две просечне бруто 
зараде на територији Републике Србије према подацима 
Републичког завода за статистику за годину у којој се 
захтев подноси. 

Такође висина новчаних средстава који се додељују 
студенту зависи од расположивости средстава у буџету 
општине Рашка.

Члан 9.
За новчану накнаду захтеви се подносе током целе 

године, до утрошка средстава предвиђених за календарску 
и буџетску годину.

Захтев се подноси Комисији за доделу новчаних накнада за 
образовање и усавршавање даровитих ученика и студената(у 
даљем тексту комисија).

Члан 10.
Комисију именује Општинско веће.
Комисија има пет чланова од којих је један председник.
Задатак комисије је да разматра поднете захтеве ученика 

и студената за  доделу новчаних накнада и предложи 
Општинском већу начин решавања захтева.

О поднетим захтевима комисија саставља записник и 
предлог одлуке.

Члан 11.
Одлику о новчаној накнади доноси Општинско веће 

на предлог комисије. 
Подносиоцу захтева који се усваја, након одлуке 

Општинског већа, новчана средства се преносе на лични 
рачун, или на рачун организатора такмичења, истраживачког 
и развојног центра, или установе у  коју  студент одлази 
на усавршавање. 

Подносиоцу захтева који се не усваја, комисија је дужна 
да у року од осам дана од дана доношења одлуке писмено 
образложи разлоге зашто је захтев одбијен.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и критеријумима за доделу новчане 
накнаде за образовање и усавршавање даровитих ученика 
и студената III број: 06-IV-40/2018-11 од 24. априла 2018. 
године.
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