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1.
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Скупштина 
општине Рашка, разматрајући Извештај о раду Општинског 
правобранилаштва општине Рашка за 2019. годину, на 
седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештајa О раДУ 

ОпштИнсКОг правОбранИЛаштва 
ОпштИне рашКа за 2019. гОДИнУ

I
Усваја се Извештај о раду Општинског правобрани-

лаштва општине Рашка за 2019. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Општин-

ског правобранилаштва општине Рашка за 2019. годину 
ОП број 3/20 од 16.03.2020. године.

III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву 

општине Рашка и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-1
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

2. 
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Службени 

гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Скупштина општине 
Рашка, разматрајући Програм и план рада Општинског 
правобранилаштва општине Рашка за 2020. годину, на 
седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДавањУ сагЛаснОстИ на 

прОграМ И пЛан раДа ОпштИнсКОг 
правОбранИЛаштва ОпштИне рашКа 

за 2020. гОДИнУ

I
Даје се сагласност на Програм и план рада Општин-

ског правобранилаштва општине Рашка за 2020. годину 
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Програм и план рада Општин-

ског правобранилаштва општине Рашка за 2020. годину 
ОП број 3/20 од 16.03.2020. године.

III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву 

општине Рашка и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-2
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

3. 
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о раду и 
извршењу Програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2019. 
годину, на седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештаја О раДУ И 

ИзвршењУ прОграМа пОсЛОвања јКп 
пУтевИ рашКа за 2019. гОДИнУ

I
Усваја се Извештај о раду и извршењу програма по-

словања ЈКП Путеви Рашка за 2019. годину бр. 368 од 
11. марта 2020. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду и извршењу 

програма пословања ЈКП Путеви Рашка за 2019. годину 
бр. 368 од 11. марта 2020. године.

III
Ову Одлуку доставити ЈКП Путеви Рашка и надлеж-

ним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-3
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

4.
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка (‘’Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о сте-
пену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за 2019. 
годину, на седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештаја О степенУ 

реаЛИзацИје прОграМа пОсЛОвања јКп 
„рашКа“ за 2019. гОДИнУ
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I
Усваја се Извештај о степену реализације Програма 

пословања ЈКП „Рашка“ за 2019. годину бр. 3035 од 15. 
маја 2020. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о степену реали-

зације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за 2019. годину 
бр. 3035 од 15. маја 2020. године.

III
Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“ и надлежним 

службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-4
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

5.
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о 
раду Туристичке организације „Рашка“ за 2019. годину, 
на седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештаја О раДУ 

тУрИстИчКе ОрганИзацИје „рашКа“ 
за 2019. гОДИнУ

I
Усваја се Извештај о раду Туристичке организације 

„Рашка“ за 2019. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Туристичке 

организације „Рашка“ за 2019. годину број 340/20 од 15. 
маја 2020. године.

III
Ову Одлуку доставити ТО Рашка и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-5
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

6.
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка’’ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о 
раду Центра за културу, образовање и информисање 
„Градац“ за 2019. годину, на седници одржаној 26. маја 
2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештајa О раДУ центра за 

КУЛтУрУ, ОбразОвање И ИнфОрМИсање 
„граДац“ за 2019. гОДИнУ

I
Усваја се Извештај о раду Центра за културу, образовање 

и информисање „Градац“ за 2019. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Центра за 

културу, образовање и информисање „Градац“ за 2019. 
годину број 221 од 27. фебруара 2020. године.

III
Ову Одлуку доставити Центру за културу, образовање 

и информисање „Градац“ и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-6
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

7.
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Извештај о раду 
Јавне установе „Спортски центар“ Рашка за 2019. годину, 
на седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У
О УсвајањУ Извештаја О раДУ јавне 
УстанОве „спОртсКИ центар“ рашКа 

за 2019. гОДИнУ

I
Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Спортски 

центар“ Рашка за 2019. годину бр. 89/2019 од 14. маја 
2020. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Јавне 

установе „Спортски центар“ Рашка за 2019. годину бр. 
89/2019 од 14. маја 2020. године.

III
Ову Одлуку доставити Јавној установи „Спортски 

центар“ Рашка и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-7
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

8.
На основу члана 45. и 52 Закона о водама („Сл. гласник 

РС“ број 30/10 и 93/12 и 101/2016), члана 84. став 3. За-
кона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ број 
111/09,92/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14) 
и члана 40. Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“ број 197/18), Скупштина општине Раш-
ка на седници одржаној 26. маја 2020. године, донела је
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О Д Л У К У
О УсвајањУ гОДИшњег прОграМа Мера И 
раДОва на сМањењУ рИзИКа ОД пОпЛава
за вОДе II реДа на терИтОрИјИ ОпштИне 

рашКа за 2020. гОДИнУ

I
Овом Одлуком усваја се Годишњи програм мера и 

радова на смањењу ризика од поплава за воде II реда на 
територији општине Рашка за 2020. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке Годишњи програм мера и 

радова на смањењу ризика од поплава за воде II реда на 
територији општине Рашка.

III
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дан објављи-

вања.

IV
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка, 

Министарству унутрашњих послова – Сектору за ван-
редне ситуације Краљево, ЈКП „Путеви Рашка“ Рашка, 
ВПЦ „Морава“ Ниш и надлежним службама.
              
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-8
Дана 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

9.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама ( Сл. глас-

ник РС“ бр 30/10, 93/12 и 101/2016 ) и члана 40. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ 
број  197/18), Скупштина општине Рашка на седници 
одржаној 26. маја 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О УсвајањУ ОператИвнОг пЛана ОДбране 
ОД пОпЛава за вОДе II реДа за терИтОрИјУ 

ОпштИне рашКа за 2020. гОДИнУ

I
Овом Одлуком усваја се Оперативни план одбране од 

поплава за водотоке II реда за територију општине Рашка 
за 2020. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране 

од поплава за водотоке II реда за територију општине 
Рашка за 2020. годину.

III
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дан објављи-

вања.

IV
 Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка, 

Општинском штабу цивилне заштите, Министарству уну-
трашњих послова – Сектору за ванредне ситуације Краљево, 
Јединици Војске Србије у Рашки, Дому здравља Рашка, 

ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви“ Рашка, ЈВП „Србијаводе“ 
Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш и надлежним службама.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-9
Дана 26. маја 2020. године

преДсеДнИК с
КУпштИне ОпштИне 

Мирјана скорић

10.
На основу члана 45. став 1. и став 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007,  83/2014 - 
други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и  члана 
57. став 1. Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“ бр. 197/2018), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној дана, 26. маја 2020. године,  
донела је 

О Д Л У К У
О ИзМенИ ОДЛУКе О ОпштИнсКОМ већУ 

ОпштИне рашКа

члан 1.
У Одлуци о Општинском већу општине Рашка („Сл. 

гласник општине Рашка“, бр. 140/2014), члан 10. мења 
се и гласи:

„Општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и 7 чланова Општинског већа.

Председник општине је председник општинског већа.
Заменик председника општине је члан општинског 

већа по функцији.
Чланове општинског већа бира скупштина општине, 

на период од четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове општинског већа предлаже кан-
дидат за председника општине.”

члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“, а при-
мењиваће се након спроведених избора за одборнике 
Скупштине општине Рашка одржаних после ступања на 
снагу ове одлуке.
      
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-10
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић
11.
На основу члана 61. став 2. и став 3. Закона о становању 

и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016 и 
9/2020-др.закон), члана 1. став 3. Одлуке о бесповратном 
суфинансирању активности на инвестиционом одржавању 
и унапређењу својстава зграде („Сл. гласник општине 
Рашка“, бр. 208/2020), као и члана 40. став 1. тачка 6. 
Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 
197/18), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
дана 26. маја 2020. године, донела је



SLU@BENI GLASNIK

OP[TINE RA[KA26. maj 2020.
Strana 4

Broj 212

О Д Л У К  У
О УтврЂИвањУ УрбанИстИчКИХ зОна И 

бЛОКОва зa ОДрЖавањE И УнапреЂИвање 
свОјстава зграДе на терИтОрИјИ 

ОпштИне рашКа

I Опште ОДреДбе

члан 1.
Овом одлуком се утврђују зоне и блокови на територији 

општине Рашка, за које се прописује обавеза извршења 
одређених активности на одржавању зграде,  односно 
обавезно инвестиционо одржавање и унапређење својства 
зграде, ради остваривања јавног интереса у складу са законом 
којим се уређује област становања и одржавања зграда.

члан 2.
Активности на одржавању зграде у смислу ове одлуке 

обухватају активности одржавања заједничких делова 
зграде прописане законом и подзаконским актима и врше 
се у оквиру текућег и инвестиционог одржавања и уна-
пређења својстава зграде у циљу спречавања настанка 
штетних последица по живот и здравље људи, животну 
средину, привреду и имовину веће вредности.

II УтврЂИвање зОна И бЛОКОва

члан 3.
Зоне се утврђују у складу са територијалном организацијом 

општине Рашка и урбанистичким зонама становања високих 
густина у којима је предвиђено колективно становање.

Утврђује се 4 зоне на територији општине Рашка, и то:
1. Зона I – Рашка,
2. Зона II – Супње,
3. Зона III – Баљевац,
4. Зона IV – Брвеник.

члан 4.
  У оквиру зона из члана 3. ове одлуке утврђују 

се блокови за које се прописује обавеза текућег и ин-
вестиционог одржавања зграде и унапређења својстава 
зграде у циљу спречавања штетних последица и члана 2. 
ове одлуке, у складу са законом којим се уређује област 
становања и одржавања зграда.

члан 5.
 Утврђују се блокови и то:
Зона I – Рашка обухвата:
 1. блок – Рашка центар, 
 2. блок – насеље Стара Стругара,
 3. блок – насеље Мислопоље.
Зона II – Супње обухвата:
 1. блок – Супње центар. 
Зона III – Баљевац обухвата:
 1. блок Баљевац центар.
Зона IV – Брвеник обухвата:
блок – Брвеник центар. 

III. аКтИвнОстИ на ОДрЖавањУ зграДе 
И УнапреЂења свОјстава зграДа раДИ 

ОстварИвања јавнОг Интереса

члан 6.
У извођењу активности на одржавању спољног изгледа 

зграда морају се поштовати одредбе прописа којима се за 
територију општине Рашка уређује комунални ред, област 
оглашавања, као и остали важећи прописи.

 Активности на одржавању спољног изгледа зграда 
које су утврђене за културно добро или уживају статус 
претходне заштите  (појединачно или као целине), а налазе 
се у зонама утврђеним овом одлуком, изводе се у складу 
са актима којима се утврђују услови заштите непокретног 
културног добра.

члан 7.
Обавеза текућег и инвестиционог одржавања зграда 

и унапређења својстава зграда ради остваривања јавног 
интереса и забрана промене спољног изгледа зграда про-
писује се за лица која у складу са законом врше послове 
управљања зградом, и то:

1) власнике, за зграде било које намене у којима је 
једно лице искључиви власник свих делова зграде;

2) власнике посебних делова, за породичне куће;
3) стамбену заједницу преко својих органа или професи-

оналног управника коме су поверени послови управљања, 
у стамбеној заједници која има заједничке делове зграде 
и најмање два посебна дела чији су власници различита 
лица;

4) власнике посебних делова у зградама које немају 
ниједан посебан део намењен за становање, преко удру-
жења основаног у складу са законом којим се уређује 
оснивање и правни положај удружења.

 Лица из става 1. овог члана имају обавезу да одржавају 
зграду на начин да од зграде, односно заједничких делова 
зграде, не прети опасност настанка штете.

Власници, односно други корисници посебних делова 
зграде имају обавезу да одржавају своје посебне делове 
на начин којим се обезбеђује функционалност тог дела 
зграде према прописима који ближе одређују њихову 
функционалност и на начин којим се елиминише опас-
ност од наступања штете или немогућности коришћења 
других делова зграде.

члан 8.
Активности на текућем и инвестиционом одржавању 

зграде које се изводе ради спречавања штетних последица 
по живот и здравље људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности одређене су посебним прописом 
којим се прописује врста, обим и динамика активности 
текућег и инвестиционог одржавања зграда и начин са-
чињавања програма одржавања зграде.

члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
 
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-11
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИ
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

12.
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Сл. глас-

ник општине Рашка“ бр. 197/18), а на захтев Предшколске 
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установе „Весело детињство“ Рашка бр. 408 од 13. маја 
2020. године, Скупштина општине Рашка на седници 
одржаној дана 26. маја 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ДавањУ сагЛаснОстИ на заХтев 
преДшКОЛсКе УстанОве ‚‘весеЛО 

ДетИњствО‘‘ рашКа за ОсЛОбаЂање 
пЛаћања резервацИје 

члан 1.
Овом Одлуком Скупштина општине Рашка, даје са-

гласност да се родитељи који користе услуге боравка деце 
у објектима Предшколске установе „Весело детињство“ 
Рашка ослободе плаћања резервације за одсуство детета 
за време трајања спровођења превентивних мера против 
епидемије COVID-19.

члан 2.
 Обавеза плаћања резервације за одсуство детета из 

установе која је предвиђена чланом 2. став 4. Одлуке  
Скупштине општине Рашка I Број: 06-VI-20/2010 од 22. 
новембра 2010. године неће се примењивати за време 
трајања спровођења превентивних мера против епиде-
мије COVID-19.

члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Сл. гласнику општине Рашка“. 

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-12
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић
 
13.
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Службени 

гласник општине Рашка“, број 197/18), и члана 37. став 
2. Уговора о оснивању друштва с ограниченом одговор-
ношћу за управљање чврстим отпадом на територијама 
града Краљево и општина Врњачка Бања, Параћин, Рашка, 
Трстеник, Скупштина општине Рашка, на седници одр-
жаној дана 26. маја 2020. године, донела је

р е ш е њ е
О ДавањУ сагЛаснОстИ на ОДЛУКУ 

сКУпштИне регИОнаЛнОг центра за 
Управљање КОМУнаЛнИМ ОтпаДОМ 

„регИОн КраљевО“ О разрешењУ И 
ИМенОвањУ ДИреКтОра регИОнаЛнОг 

центра

I
Даје се сагласност на Одлуку Скупштине Регионалног 

центра за управљање комуналним отпадом ,,Регион Краље-
во“ д.о.о, број 50/20 од 13.04.2020. године о разрешењу 
и именовању директора Регионалног центра.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће 

објављено у „Службеном гласнику општине Рашка“.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-13
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

14.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 92. Закона 

о буџетском систему (,,Службени гласник Републике 
Србије“ број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), на седници 
одржаној дана 26. маја 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О еКстернОј ревИзИјИ завршнОг рачУна 
бУџета ОпштИне рашКа за 2019. годину

члан 1.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2019. годину 

подлеже екстерној ревизији коју ће обавити екстерни 
ревизор односно лице које испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја прописане за-
коном којим се уређује рачуноводство и ревизија.

члан 2.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2019. годину 

садржаће и Извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета 
општине Рашка за 2019. годину.

члан 3. 
Ову одлуку објавити у ,,Службеном гласнику општине 

Рашка“.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-14
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

15.
На основу члана 40. став 1. тачка 24) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
26. маја 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О ДавањУ сагЛаснОстИ за пОстављање 

аб стУба

члан 1.
Даје се сагласност за постављање АБ стуба, АД „Украс“ 

Нови Пазар, за потребе изградње далековода у Јошаничкој 
Бањи на потесу село Раковац – Дрење, на катастарској 
парцели бр. 4273 КО Раковац, која се налази у јавној 
својини општине Рашка.

члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.
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члан 3.
Одлуку доставити Општинској управи Рашка, АД 

„Украс“ Нови Пазар и надлежним службама.

члан 4.
Одлука ступа на снагу 8–ог дана од дана доношења.

  
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-15
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

16.
На основу члана 40. став 1. тачка 24) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
26. маја 2020. године, доноси

О Д Л У К У

члан 1.
Даје се сагласност за извођење радова на санацији 

објекта СПЦ, црква Св. Петке у Кравићу, која се налази 
на катастарској парцели бр. 1021 КО Кравиће, која се 
налази у јавној својини општине Рашка.

члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

члан 3.
Одлуку доставити Општинској управи Рашка, Пра-

вославној црквеној општини Никољача и надлежним 
службама.

члан 4. 
Одлука ступа на снагу 8–ог дана од дана доношења.

  
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-16
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

17.
На основу члана 40. став 1. тачка 24) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
26. маја 2020. године, доноси

О Д Л У К У

члан 1.
Даје се сагласност за извођење радова на санацији 

објекта СПЦ, црква Св. Пророка Илије у Ивању, која се 
налази на катастарској парцели бр. 1648 КО Боровиће, 
која се налази у јавној својини општине Рашка.

члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

члан 3.
Одлуку доставити Општинској управи Рашка, Право-

славној црквеној општини Трнава и надлежним службама.

члан 4.
Одлука ступа на снагу 8–ог дана од дана доношења.

  
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-17
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

18.
Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чла-
на 30. став 1. тачка 2. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Рашка“ број 175/2017), 
и члана 40. став 1. тачка 34) Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“ број 197/2018), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
26. маја 2020. године, доноси  

О Д Л У К У
О ОтУЂењУ непОКретнОстИ Из јавне 

свОјИне непОсреДнОМ пОгОДбОМ

I
ОтУЂУје се непосредном погодбом грађевинско 

земљиште у јавној својини, катастарска  парцела  број 
2393/3,  на потесу Боровик, површине 595 m2, евиденти-
рано у листу непокретности број 134 КО Рудница, гаљак 
Милисаву из рашке. 

II
Земљиште из тачке I ова Одлуке отуђује се по цени у 

износу од 200,00 динара по м2 (словима: двеста динара) 
односно 1,70е по м2, у укупном износу од 119.000,00 
динара (словима: стодеветнаестхиљада динара) односно 
1.011,50 EUR у динарској противвредности по средњем 
курсу НБ Србије на дан исплате.

Наведени износ се умањује за износ уплаћеног депозита 
у висини од 11.900,00 (словима: једанаесхиљададевет-
стотина динара). 

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавез-
но да цену плати у року од 30 дана од дана достављања 
Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта на текући 
рачун бр. 840-742153843-66 модел 97 позив на број 46-
087-101609280.

III
Именовани је дужан да у року од 30 дана од дана до-

стављања ове Одлуке са општином Рашка закључи уговор 
о отуђењу грађевинског земљишта. 

 Скупштина општине Рашка донеће решење о стављању 
ван снаге Одлуке о отуђењу у случају да именовани не 
плати утврђену цену у року од 30 дана од дана достављања 
Одлуке или одустане од отуђења после извршеног плаћања, 
а пре закључења уговора о отуђењу, односно после извр-
шеног плаћања не приступи закључењу уговора у року 
од 30 дана од дана достављања Одлуке о отуђењу. У сва 
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три случаја лице коме се грађевинско земљиште отуђује 
нема право на повраћај уплаћеног депозита.

IV 
О На основу ове Одлуке овлашћује се председник 

општине Рашка, Игњат Ракитић, да закључи Уговор 
о отуђењу непокретности из јавне својине општине 
Рашка, са Гаљак Милисавом из Рашке. 

V
Одлуку доставити: именованом, Општини Рашка, 

Служби за катастар непокретности Рашка и осталим 
надлежним службама. 

VI
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

VII
Одлука је коначна у управном поступку, а против исте 

се може покренути управни спор у року од 30 дана од 
дана достављања одлуке. 
                                                                                               
сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-18
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

19.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) члана 
30. став 1. тачка 2. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Рашка“ број 175/2017), 
и члана 40. став 1. тачка 34) Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“ број 197/2018), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
26. маја 2020. године, доноси

О Д Л У К У
О прИбављањУ непОКретнОстИ У јавнУ 

свОјИнУ непОсреДнОМ пОгОДбОМ

I
ПРИБАВЉА СЕ непосредном погодбом грађевинско 

земљиште у јавну својину, кат. парцела бр. 3719, површине 
23 м2 у реалном уделу 23/935, од досадашњих уписаних 
власника Дубовац Гвоздена у уделу од 316/935 и Дубо-
вац Миломира у уделу 316/935, обојица из Јошаничке 
Бање, евидентирана у листу непокретности бр. 1217 КО 
Јошаничка Бања.

II
Земљиште из тачке 1 ове Одлуке прибавља се по цени у 

износу од 1.200,00 дин/м2. (словима: хиљадудвестадинара) 
односно (10,20 е) по м2, у укупном износу од 27.600,00 
динара (словима: двадесетседамхиљадашестотинадина
ра) односно 234,56 ЕУР у динарској противвредности по 
средњем курсу НБ Србије на дан исплате.

Обзиром да се грађевинско земљиште прибавља у јавну 
својину општине Рашка, општина Рашка је у обавези да 

за прибављање земљишта у површини од 23м2 уплати 
власницима земљишта Дубовац Гвоздену и Дубовац 
Миломиру из Јошаничке Бање новчани износ од по 13.800,00 
динара односно 117,28 е, сразмерно њиховим уделима.

III
На основу ове Одлуке овлашћује се председник општине 

Рашка, Игњат Ракитић, да закључи Уговор о прибављању 
непокретности у јавну својину општине Рашка, са Дубовац 
Гвозденом и Дубовац Миломиром из Јошаничке Бање

IV
Одлуку доставити: именованима, Општини Рашка, 

Служби за катастар непокретности Рашка и осталим 
надлежним службама.

V
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка”.
Одлука је коначна у управном поступку, а против исте 

се може покренути управни спор у року од 30 дана од 
дана достављања одлуке.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-19
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић

20.
На основу члана 100.  став 1. тачка 3. Закона о  пла-

нирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 
- испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 
145/14 и измене закона бр. 83/18, 31/19 и 37/196), члана 
30.  Одлуке о о грађевинском земљишту („Сл. гласник 
општине Рашка“ бр. 175/2017) и и члана 40. став 1. тачка 
34. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
бр. 197/2018,),  Скупштина општине Рашка  на седници 
одржаној 26. маја 2020. 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. парцеле 
бр. 3530/2, површине 118m2 КО варево, ратковић 
Милошу из рашке. 

II
Земљиште из тачке I овог решења отуђује се по цени 

у износу од 1.203,6 (словима:  хиљадудвестатри и 60/100) 
EUR у динарској противвредности по средњем курсу НБ 
Србије на дан исплате.

Наведени износ се умањује за износ уплаћеног депо-
зита у висини од 15.000,00 (словима: петнаестхиљада и 
00/100) динара.

Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавез-
но да цену плати у року од 30 дана од дана достављања 
решења о отуђењу грађевинског земљишта на текући 
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рачун бр. 840-742153843-66 модел 97 позив на број 46-
087-101609280.

III
Именовани је дужан да у року од 30 дана од дана до-

стављања 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 извр-
шеног 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.

О б р а з л о ж е њ е
Именовани је поднео захтев за отуђење грађевинског 

земљишта у јавној својини непосредном погодбом,  кат. 
парцела бр.3530/2,  КО Варево површине 118m2, 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 општи-
не Рашка је донела решење као у диспозитиву.

сКУпштИна ОпштИне рашКа
I број: 06-VIII-49/2020-20
Дана: 26. маја 2020. године

преДсеДнИК
сКУпштИне ОпштИне

Мирјана скорић
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