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1.
Ha основу члана 1. Одлуке о проглашењу ванредног 

стања („Службени гласник РС“, бр. 29/20) и члана 139. став 
1. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 197/18), Штаб за ванредне ситуације општине 
Рашка, дана 16. марта 2020. године, доноси следећи

ЗАКЉУЧАК
о мерАмА ЗА спреЧАвАње, сУЗбијАње и 
гАшење епидемије вирУсА COVID-19 нА 

територији општине рАшКА 

I
У циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије 

вируса COVID-19 на територији општине Рашка, у време 
трајања ванредног стања, утврђују се следеће мере:

– Наређује се начелнику Општинске управе и дирек-
торима јавних предузећа и установа да обезбеде довољну 
количину дезинфекционих средстава, средстава за хигијену 
и да преко својих службеника врше редовно дезинфико-
вање просторија и објеката Општинске управе и јавних 
предузећа и установа. Такође, потребно је обезбедити и 
поставити сунђере натопљене дезинфекционим средствима 
на сваком улазу, као и обезбедити рукохвате на вратима 
дезинфекционим средствима на одговарајући начин у 
Општинској управи, јавним предузећима и установама у 
којима због природе посла долази већи број људи.

– Наређује се Предшколској установи „Весело детињ-
ство“ да престане са даљим радом.

– Наређује се Центру за културу, образовање и инфор-
мисање Градац да затвори за коришћење биоскопске сале 
у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи.

– Наређује се Општинској управи Рашка да затвори 
дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју.

– Ограничава се радно време угоститељских објеката 
(ресторана, кафића, барова, спортских кладионица и осталих) 
и они ће моћи да буду отворени од 8 до 20 сати. У угости-
тељским објектима током радног времена у затвореним 
просторијама дозвољено је присуство највише педесет 
лица. Забрана окупљања за више од педесет лица односи 
се и на окупљања поводом свадби, крштења, рођендана, 
других прослава и традиционалних манифестација.

– Налаже се Инспекцијским службама општине Рашка 
да врше контролу спровођење наредбе за скраћење радног 
времена угоститељских објеката. 

– Забрањује се рад свим спортским објектима, тере-
танама и играоницама.

– Налаже се начелнику Општинске управе и дирек-
торима јавних предузећа и установа да омогуће рад од 
куће тешким хроничним болесницима, лицима старијим 
од 60 година, као и осталим лицима чији се рад може 
обављати од куће.

– Налаже се ЈКП „Рашка“ да ограничи радно време 
пијаца у Рашки, Баљевцу и Копаонику од 08,00 до 15,00 
часова сваког дана.

– Оснива се Волонтерски центар општине Рашка са 
циљем организовања и пружања помоћи најстаријим 
суграђанима као што је доношење намирница и лекова 
на кућу и организовање лекарске помоћи. Сви којима је 
помоћ потребна могу се јавити на телефон 064/81-60-989. 
За координатора рада Волонтерског центра општине Рашка 
именује се Ивана Илић, координатор канцеларије за младе.

– Налаже се председницима месних заједница и шефо-
вима месних канцеларија да прате стање на терену и да о 
потреби достављања лекова хроничним болесницима и 
пензионерима обавештавају Волонтерски центар.

– Наређује се лицима која обављају делатност јавног 
превоза и ауто такси превозницима на територији општине 
Рашка да редовно дезинфикују своја возила.

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.

III
Закључак објавити на огласној табли општине Рашка, 

званичној интернет страници општине Рашка и у свим 
локалним медијима.

штАб ЗА вАнредне ситУАЦије 
општине рАшКА 
број: сл.
дана: 16. марта 2020. године

КомАндАнт штАбА
игњат ракитић

2.
На основу члана 34. Закона о избору народних посла-

ника („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука 
УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – 
др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 
и 12/20), члана 15. став 2. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлу-
ка УС, 54/2011 и 12/2020), члана 100. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама 
за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 
31/20),  Изборна комисија општине Рашка, на седници 
одржаној 16. марта 2020. године, донела је

р е ш е њ е
о преКидУ свиХ иЗборниХ рАдњи У 
спровоЂењУ иЗборА ЗА одборниКе 

сКУпштине општине рАшКА, Који сУ 
рАсписАни ЗА 26. АприЛ 2020. године

1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу из-
бора за одборнике Скупштине општине Рашка, који су 
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расписани за 26. април 2020. године, док важи Одлука о 
проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, 
број 29/20).

2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних 
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог 
решења, утврђени Законом о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 
54/2011 и 12/2020), Законом о jединственом бирачком 
списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и 
Упутством за спровођење избора за одборнике Скупштине 
општине Рашка расписаних за 26. април 2020. године бр. 
013-7/2020-1 од 12. март 2020. године.

3. Нови рокови за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рашка 
биће утврђени у складу са временом наставка спровођења 
изборних радњи које ће бити установљено одлуком о 
престанку ванредног стања, када се за то стекну услови.

4. Све до сада предузете изборне радње у поступку 
спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на прав-
ној снази.

5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

о б р а з л о ж е њ е
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15. 

марта 2020. године донели заједно председник Републике, 
председник Народне скупштине и председник Владе, про-
глашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике 
Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта 2020. 
године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања. 
Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним 
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спро-
вођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина 
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. 
године и да ће време наставка спровођења изборних радњи 
бити установљено одлуком о престанку ванредног стања, 
када се за то стекну услови.

У складу са наведеним, Изборна комисија општине Раш-
ка, као орган који спроводи поступак избора за одборнике 
Скупштине општине Рашка, доноси решење о прекиду 
изборних радњи, за време док траје ванредно стање, с тим 
да ће се изборни процес, укључујући и рокове за вршење 
изборних радњи, наставити у складу са одлуком о пре-
станку ванредног стања, што ће бити уређено посебним 
актом Изборне комисије општине Рашка.

Упутство о правном средству: Против овог решења 
може се поднети приговор Изборној комисији општине 
Рашка у року од 24 часа од часа доношења Решења.
број: 013-9/2020-1
У рашки, 16. марта 2020. године
иЗборнА КомисијА општине рАшКА

председниК
мирко шћеловић
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