
GODINA XXX - BROJ 218 - RA[KA - 18. AVGUST 2020. - CENA 150,00 DINARA

1.
Скупштина општине Рашка, на конститутивној седници одржаној дана 18. августа 2020. године, на основу члана 

15. став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 
12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 148. став 4. Пословника Скупштине општине Рашка 
(„Сл. гласник општине Рашка“, број 200/19), донела је 

З А К Љ У Ч А К
о прихвАтАњУ иЗвештАјА о спроведеним иЗборимА ЗА одборниКе сКУпштине  

општине рАшКА Који сУ одржАни дАнА 21. јУнА 2020. године

I Прихвата се Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине  општине Рашка који су одржани дана 
21. јуна 2020. године, број 013 – 34/2020-1 oд 28. јула 2020. године.

II Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-1
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

2.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници одржаној 18. 
августа 2020. године, донела је

р е ш е њ е
о обрАЗовАњУ верифиКАционог одборА

1. Образује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним одборницима у саставу:
1. Срдан Терзић, председник 
2. Срђан Чорбић, члан,
3. Марина Урошевић, члан.

2. Ово решење  објавити у „Службеном гласнику општине Рашка“.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-2
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

3.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној само-
управи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 15. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници одржаној дана 
18. августа 2020. године,  донела је 

о д Л У К У
о потврЂивАњУ мАндАтА одборниКА сКУпштине општине рАшКА

1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Рашка са изборних листа и то:
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Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.:

Редни 
број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Година 

рођења Занимање Пребивалиште 

1. Игњат Ракитић 1979 предузетник Рашка 
2. Мирјана Скорић 1980 дипломирани политиколог Рашка
3. Немања Поповић 1990 дипломирани историчар Рашка
4. Марија Бошковић 1978 доктор медицине Варево
5. Срдан Терзић 1960 дипломирани туризмолог Рашка
6. Ђорђе Гогић 1981 дипл. инжењер саобраћаја Рашка
7. Мирјана Кашић 1978 дипл. васпитач предшколских установа Баљевац
8. Владимир Милетић 1976 виши књижничар Јошаничка Бања 
9. Данијела Матовић 1986 дипл. историчар уметности Рашка
10. Марко Ђоровић 1988 професор физичког васпитања Рашка
11. Дејан Ковачевић 1973 машински техничар Рашка
12. Немања Ковачевић 1985 струковни физиотерапеут Рашка
13. Лидија Глођовић 1987 дипломирани економиста Рашка
14. Срећко Лазаревић 1972 инжењер машинства Рудница
15. Анкица Љубичић 1983 гимназија Варево
16. Лазар Вучковић 1989 струковни економиста Милатковиће
17. Илија Покимица 1984 струковни инжењер Рвати 
18. Марина Лештанин 1991 дипломирани еколог-туризмолог Рашка
19. Наташа Цветковић 1982 дипл. васпитач предшколских установа Рашка
20. Милка Бошњовић 1988 дипломирани економиста Рашка
21. Милинко Пантовић 1948 пензионер Рашка
22. Илија Роглић 1979 професор физичког васпитања Рашка
23. Данијела Томовић 1982 професор разредне наставе Рашка
24. Ђурђица Милошевић 1995 дипломирани економиста Баљевац
25. Ана Котурановић 1981 дипломирани економиста Јошаничка Бања 
26. Владан Вујовић 1974 електротехничар Брвеник
27. Никола Лешевић 1985 економиста Гњилица 

 
Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 

Марковић Палма“:

Редни 
број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Бојан Миловановић 1960 Доктор ургентне медицине Рашка
2. Биљана Марковић 1975 Наставница информатике Рашка
3. Срећко Радуловић 1963 Угоститељ Рашка
4. Марина Урошевић 1988 Професор српског језика и књижевности Рашка
5. Иван Вуковић 1967 Доктор ветеринарске медицине Баљевац
6. Ненад Остраћанин 1976 Мастер инжењер организационих наука Рашка
7. Небојша Дидовић 1959 Туризмолог Рашка

Изборна листа Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА:

Редни 
број ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Срђан Чорбић 1965 Спец. инг. менаџмента производње Рашка

Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од 
дана потврђивања мандата.

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 сати од  дана доношења Одлуке.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 
Рашка“.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-3
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

4.
На основу члана 38. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и чланa 10. став 4. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
број 200/19), Скупштина општине Рашка, на конститутивној 
седници, одржаној 18. августа 2020. године, донела је

р е ш е њ е
о УтврЂивАњУ престАнКA фУнКције 
председниКА сКУпштине општине 

рАшКА

I
Утврђује се да Мирјани Скорић, дипломираном по-

литикологу из Рашке, престаје функција председника 
Скупштине општине Рашка, потврђивањем мандата но-
воизабраних одборника Скупштине општине Рашка.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити лицу коме је престала дужност и 

надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-4
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

5.
На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 10. став 4. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
број 200/19), Скупштина општине Рашка, на конститутивној 
седници, одржаној 18. августа 2020. године, донела је

р  е  ш е  њ  е
о УтврЂивАњУ престАнКA фУнКције 
ЗАмениКА председниКА сКУпштине 

општине рАшКА

I
Утврђује се да Ненаду Алексићу, дипломираном еко-

номисти из Рашке, престаје функција заменика председ-
ника Скупштине општине Рашка, потврђивањем мандата 
новоизабраних одборника Скупштине општине Рашка.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити лицу коме је престала дужност и 

надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-5
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

6.
На основу члана 28. и 51. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 17. Пословника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
број 200/19), Скупштина општине Рашка, на конститутивној седници, одржаној 18. августа 2020. године, донела је

р  е  ш е  њ  е
о УтврЂивАњУ престАнКА мАндАтА одборниКА осмог одборниЧКог сАЗивА

I
Утврђује се да је потврђивањем мандата новоизабраних одборника деветог одборничког сазива Скупштине 

општине Рашка, престао мандат следећим одборницима осмог одборничког сазива:

– са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ

Редни 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Драган Миладиновић 1982 дипломирани економиста Носољин
2. Владимир Милетић 1976 Економиста за робни промет Јошаничка Бања 
3. Мирјана Скорић 1980 Дипломирани политиколог Рашка
4. Владан Вујовић 1974 електротехничар Брвеник
5. Милена Савић 1986 Дипломирани инжењер пољопривреде Драганићи 
6. Никола Лешевић 1985 економиста Гњилица 
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Редни 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

7. Ненад Алексић 1976 Дипломирани економиста Баљевац
8. Илија Саковић 1972 предузетник Рашка
9. Маријана Курандић 1992 дипломирани васпитач Беоци

10. Срдан Терзић 1960 Дипломирани туризмолог Рашка
11. Срећко Лазаревић 1972 инжењер машинства Рудница
12. Марина Милић 1991 Струковни еколог - туризмолог Шипачина
13. Илија Покимица 1984 Инжењер менаџмента Рвати 
14. Милица Николић 1988 Дипломирани економиста Рашка
15. Данијела Матовић 1986 Дипломирани историчар уметности Супње
16. Немања Поповић 1990 студент Супње
17. Наташа Цветковић 1982 дипломирани васпитач Супње
18. Марица Гвоздовић 1988 Дипломирани биолог Баљевац
19. Саша Петровић 1976 Машински техничар Рашка

– са Изборне листе ЗА БОЉУ РАШКУ, ДРАШКО РАДОСАВЉЕВИЋ, ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Редни 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Драшко Радосављевић 1973 Дипломирани економиста Рашка
2. Ненад Јоксимовић 1971 Дипломирани економиста Рашка

– са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)
Редни 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Бојан Миловановић 1960 Специјалиста ургентне медицине Рашка
2. Љубинко Ђековић 1966 Шумарски техничар Јошаничка Бања
3. Јелена Веселиновић 1981 Доктор медицине Рашка
4. Срећко Радуловић- Муса 1963 Угоститељ Рашка
5. Иван Вуковић 1967 Доктор ветерине Баљевац
6. Милена Рашковић 1977 Дипломирани правник Рашка
7. Драгослав Величанин - Гаго 1968 Приватни предузетник Супње
8. Вељко Андрић 1984 Доктор медицине Рашка
9. Милица Котуровић 1991 Инжењер заштите животне средине - мастер Рашка
10. Јован Чорбић 1975 Шумарски факултет Рашка
11. Драган Ђоковић 1966 Приватни предузетник Биљановац 
12. Наташа Петровић 1976 Фризер Рашка

– са Изборне листе Двери - Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић

Редни 
број Име и презиме Година 

рођења Занимање Пребивалиште

1. Драган Каровић 1954 Дипл. саобраћајни инжењер Рашка
2. Иван Јоксимовић 1967 Дипл. машински инжењер Рашка

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-1-6
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
 милинко пантовић

7. 
Скупштина општине Рашка, на основу члана 22. Послов-

ника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници одржаној 
18. августа 2020. године, донела је 

р е ш е њ е
о обрАЗовАњУ Комисије ЗА спровоЂење 

и УтврЂивАње  реЗУЛтАтА тАјног 
гЛАсАњА ЗА иЗбор председниКА 

и ЗАмениКА председниКА 
сКУпштине општине рАшКА 

1.  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање 
резултата тајног гласања  за избор председника и заме-
ника председника  Скупштине општине Рашка у саставу:

1. Срдан Терзић, председник 
2. Срђан Чорбић, члан,
3. Марина Урошевић, члан.
2.  Ово Решење објавити у „Службеном гласнику 

општине Рашка“. 

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-2
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

8. 
Скупштина општине Рашка, на основу члана 38. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 47. Статута општине Рашка („Службе-
ни гласник општине Рашка“, број 197/18) и члана 20. 
Пословника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник 
општине Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници,  
одржаној 18. августа 2020. године, донела је 

р е ш е њ е
o иЗборУ председниКА сКУпштине 

општине рАшКА

1. Мирјана СКОРИЋ, дипломирани политиколог из 
Рашке, изабрана је за председника Скупштине општине 
Рашка, на период од 4 (четири) године. 

2. Председник Скупштине Мирјана Скорић je на сталном 
раду и остварује право на плату у складу са актом којим 
се уређују плате функционера.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

о б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 

38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018), члану 47. Статута општине Рашка („Служ-
бени гласник општине Рашка“, број 197/18), и члану 20. 
Пословника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник 
општине Рашка“, број 200/19), којима је прописано да се 
председник  Скупштине, на предлог најмање 1/3 одбор-
ника, бира из реда одборника, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да председник Скупштине може бити на сталном 
раду у општини, а у складу са актом Скупштине општине 
Рашка којом се детаљније уређује право на плату, накна-
ду и остала примања функционера које бира Скупштина 
општине Рашка.

Одборници Скупштине општине Рашка, односно више 
од 1/3 одборника,  поднело је председавајућем Скупшти-
не општине Рашка образложени предлог кандидата за 
председника Скупштине општине Рашка. Наведеним 
предлогом за председника Скупштине општине Рашка, 
предложена је Мирјана СКОРИЋ, дипломирани полити-
колог из Рашке, која је изабрана за одборника са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

У складу са чланом 21. став 4. Пословника, одборник 
Мирјана Скорић је прихватила кандидатуру за председника 
Скупштине општине Рашка. Такође, Мирјана Скорић се 
изјаснила да ће, уколико буде изабрана за Председника 
Скупштине општине Рашка, бити на сталном раду.

Поступак тајног гласања за председника Скупштине 
општине Рашка спровела   је Комисија за спровођење и 
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници 
Скупштине, у следећем саставу: Срдан Терзић, са избор-
не листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.; 
Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“; Срђан Чорбић, 
са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Мирјане Скорић за председника Скупштине општине 
Рашка, гласало је 29 одборника, од укупно 35 одборника, 
што представља већину од укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. авгу-
ста 2020. године, на седници Скупштине општине Рашка, 
Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања за избор председника Скупштине општине Рашка, 
утврђује да је Мирјана Скорић,  изабрана за председника 
Скупштине општине Рашка.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-2-1
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

9.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 39. За-

кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 49. Статута општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, број 197/18) и члана 34. Послов-
ника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници, одржаној 
18. августа 2020. године, донела је 
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р е ш е њ е
o иЗборУ ЗАмениКА председниКА 

сКУпштине општине рАшКА

1. Срећко ЛАЗАРЕВИЋ, инжењер машинства, изабран 
је за заменика председника Скупштине општине Рашка, 
на период од четири године. 

2. Заменик председника Скупштине Срећко Лазаревић 
ниje на сталном раду у Општини Рашка и остварује право 
на накнаду за свој рад у складу са актом којим се уређују 
плате функционера.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

о б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у 

одредбама члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) у вези члана 49. Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18) 
и члана 34. Пословника Скупштине општине Рашка („Сл. 
гласник општине Рашка“, број 200/19) којима је утврђено 
да председник скупштине има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност, као и да се заменик председника скупштине бира 
и разрешава на исти начин као и председник скупштине, 
односно бира се на предлог најмање 1/3 одборника, из реда 
одборника, на време од четири године, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја одборника Скупштине 
општине Рашка.

Одборници Скупштине општине Рашка, односно више 
од 1/3 одборника,  упутили су Скупштини, образложени 
предлог кандидата за заменика председника Скупштине 
општине Рашка, предлажући за заменика председника 
Скупштине општине Рашка Срећка ЛАЗАРЕВИЋА, ин-
жењера машинства из Руднице, изабраног за одборника 
са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ.

У складу са чланом 34. Пословника а у вези са чланом 
21. став 4. Пословника, одборник је прихватио кандидату-
ру за заменика председника Скупштине општине Рашка. 
Такође, Срећко Лазаревић се изјаснио да неће, уколико 
буде изабран за заменика председника Скупштине општине 
Рашка, бити на сталном раду у Општини Рашка.

Поступак тајног гласања за заменика председника 
Скупштине општине Рашка спровела је Комисија за спро-
вођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабра-
на на седници Скупштине општине Рашка, у следећем 
саставу: Срдан Терзић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.; Марина Урошевић, са из-
борне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије  (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 
Палма“; Срђан Чорбић, са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за из-
бор Срећка ЛАЗАРЕВИЋА за заменика председника 
Скупштине општине Рашка, гласало је 29 одборника, од 
укупно 35 одборника, што представља већину од укупног 
броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. авгу-
ста 2020. године, на седници Скупштине општине Рашка, 
Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног 
гласања за избор заменика председника Скупштине општи-
не Рашка, утврђује да је Срећко ЛАЗАРЕВИЋ, изабран 
за заменика председника Скупштине општине Рашка.

На основу наведеног, донето је Решење као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-2-2
дана: 18. августа 2020. године

председАвАјУЋи
милинко пантовић

10.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 40. За-

кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 50. Статута  општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, број 197/18) и члана 35. Послов-
ника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на конститутивној седници одржаној 
18. августа 2020. године, донела је 

р е ш е њ е
о постАвЉењУ сеКретАрА сКУпштине 

општине рАшКА

1. Стеван БАКРАЧЕВИЋ, дипломирани правник из 
Панојевића, општина Рашка, постављен је за секретара 
Скупштине општине Рашка, на период од 4 (четири) године. 

2. Секретар Скупштине Стеван Бакрачевић је на стал-
ном раду и остварује право на плату у складу са актом 
којим се уређују плате функционера органа.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

о б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у 

члану 40. став 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018), члану 50. Статута  општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, број 197/18) и члану 35. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
број 200/19), којима је прописано да се секретар Скупштине 
поставља, на предлог председника Скупштине, на мандатни 
период од четири године и може бити поново постављен.

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да за секретара скупштине општине може бити 
постављено лице које има стечено високо образовање из 
научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, од-
носно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, са 
положеним стручним испитом за рад у органима управе 
и радним искуством од најмање три године. 

Председник Скупштине општине Рашка Мирјана Ско-
рић је у складу са чланом 40. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланом 50. 
Статута  општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, број 197/18) и чланом 35. Пословника Скупшти-
не општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 
200/19), Скупштини општине Рашка, предложила за се-
кретара Скупштине општине Рашка Стевана Бакрачевића, 
дипломираног правника из Панојевића.

У складу са чланом 35. Пословника Скупштине општи-
не Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 200/19), 
Скупштина општине Рашка је већином гласова од присутног 
броја одборника Скупштине гласала за постављење Сте-
вана Бакрачевића, дипломираног правника из Панојевића, 
за секретара Скупштине општине Рашка.

Како Стеван Бакрачевић, испуњава све услове за 
постављење за секретара Скупштине општине Рашка 
предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-3-1
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

11.
На основу члана 40. став 4. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. став 3. 
Пословника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник 
општине Рашка“, број 200/19) Скупштина општине Рашка, 
на конститутивној седници, одржаној 18. августа 2020. 
године, донела је

р е ш е њ е
о УтврЂивАњУ престАнКA фУнКције 

сеКретАрА сКУпштине општине рАшКА

I
Мирку Шћеловићу, дипломираном правнику из Беоца, 

престаје функција секретара Скупштине општине Рашка 
конституисањем новоизабране Скупштине општине Рашка.

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити лицу коме је престала дужност и 

надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-1/2020-3-2
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

12.
На основу члана 28. и 51. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 70. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 
197/18), Скупштина општине Рашка, на конститутивној 
седници, одржаној 18. августа 2020. године, донела је

р е ш е њ е
о УтврЂивАњУ престАнКА мАндАтА 
председниКА општине, ЗАмениКА 
председниКА општине и ЧЛАновА 

општинсКог веЋА општине рАшКА

I
Утврђује се да је Игњату Ракитићу конституисањем 

деветог одборничког сазива Скупштине општине Рашка, 
престао мандат председника општине.

Утврђује се да је Ђорђу Гогићу конституисањем деветог 
одборничког сазива Скупштине општине Рашка, престао 
мандат заменика председника општине.  

Утврђује се да је конституисањем деветог одборничког 
сазива Скупштине општине Рашка, престао мандат члана 
Општинског већа

– Андријани Миленковић, 
– Зорану Росићу, 
– Милану Покимици, 
– Зорану Симовићу, 
– Предрагу Зечевићу, 
– Вељку Раковићу, 
– Драгану Вељовићу,
– Загорки Шумарац, 
– Милошу Младеновићу, 
– Бојану Премовићу, 
– Жељку Никићу. 

II
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити лицу коме је престала дужност и 

надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-Iх-1/2020-3-3
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

13.
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“, број 129/2007, 34/2010 
- одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично ту-
мачење и 68/2020), члана 44. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“, број 197/18) и члана 
78. Пословника Скупштине општине Рашка („Службе-
ни гласник општине Рашка“, број 200/19), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној дана 18. августа 
2020. године, донела је
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р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАновА Комисије ЗА 

АдминистрАтивнА питАњА сКУпштине 
општине рАшКА

I
У Комисију за административна питања, на мандатни 

период од 4 (четири) године, бирају се:

1. Јелена Пузовић, испред СНС-а, за председника ко-
мисије,

2. Драган Миладиновић, испред СНС-а, за члана ко-
мисије,

3. Славица Дрманац, испред СНС-а, за члана комисије,
4. Лидија Глођовић, испред  СНС-а, за члана комисије,
5. Милка Бошњовић, испред СНС-а, за члана комисије,
6. Михајло Мојовић, испред коалиције СПС-ЈС, за 

члана комисије,
7. Ана Минић, испред СРС-а, за члана комисије.
 

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о избору 

чланова Комисије за административна питања Скупштине 
општине Рашка I бр. 06-VIII-3/2016-5 од 15. јуна 2016. године.

III
Решење доставити изабраним члановима Комисије и 

надлежним службама.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-1
дана: 18. августа 2020. године.

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић
14.
На основу члана 44. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, број 197/18) и члана 84. 
Пословника Скупштине општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, број 200/19), Скупштина општине Рашка, 
на седници одржаној 18. августа 2020. године, донела је

р е ш е њ е 
о иЗборУ ЧЛАновА Комисије 

ЗА нАгрАде и приЗнАњА

I
У Комисију за награде и признања, на мандатни период 

од 4 (четири) године, бирају се:
1. Милинко Пантовић, испред СНС-а, за председника 

комисије,
2. Данијела Матовић, испред СНС-а, за члана комисије,
3. Никола Лешевић, испред СНС-а, за члана комисије,
4. Ана Котурановић, испред СНС-а, за члана комисије,
5. Стефан Радуловић, испред СНС-а, за члана комисије,
6. Радоје Караџић, испред коалиције СПС-ЈС-а, за 

члана комисије,
7. Милић Раковић, испред СРС-а, за члана комисије.

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о 

избору чланова Комисије за одликовања и друга друштвена 
признања I бр. 06-VIII-3/2016-6 од 15. јуна 2016. године.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-2
дана: 18. августа 2020. године.

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

15.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 44. Послов-

ника Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на  седници одржаној 18. августа 
2020. године, донела је 

р е ш е њ е
о обрАЗовАњУ Комисије ЗА спровоЂење 

и УтврЂивАње  реЗУЛтАтА тАјног 
гЛАсАњА  ЗА иЗбор иЗвршних оргАнА 

општине рАшКА

I Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  
резултата тајног гласања  за избор извршних органа Oпшти-
не Рашка у саставу:

1. Марина Лештанин, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, председник,

2. Срђан Чорбић, са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ 
ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА члан,

3. Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, члан.

II Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“. 

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-1
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

16.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 53. Статута  општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Послов-
ника  Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 
2020. године, донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ председниКА општине рАшКА

1. Игњат Ракитић из Рашке, ул. Милуна Ивановића 11, 
изабран је за председника општине Рашка, на мандатни 
период од 4 (четири) године.

2. Председник општине је на сталном раду и остварује 
право на плату у складу са актом којим се уређују плате 
функционера органа Општине Рашка.

3. Утврђује се да именованом, даном избора за председника 
општине Рашка, престаје мандат одборника Скупштине 
општине Рашка због преузимања функције која је у складу 
са законом неспојива с функцијом одборника. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору председника 

општине (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредба-
ма члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи ((„Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којима је утврђено да председника 
општине бира скупштина општине, из реда одборника, 
на време од четири године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи Општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Председник Скупштине Мирјана Скорић је у скла-
ду са чланом 43. став 3. Закона о локалној самоуправи 
Скупштини општине Рашка, предложила Игњата Ракитића 
из Рашке за кандидата за Председника општине Рашка 
изабраног за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Кандидат за председника општине је дао писану саглас-
ност да прихвата кандидатуру за председника општине. 

Поступак тајног гласања за председника општине спро-
вела је Комисија за спровођење и утврђивање  резултата 
тајног гласања  за избор извршних органа Општине Рашка, 
изабрана на седници Скупштине општине, у следећем 
саставу: Марина Лештанин, председник, са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, 
члан, са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА и Марина Урошевић, са изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Игњата Ракитића за председника општине Рашка, гласало 
је 28 одборника, од укупно 35 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. авгу-
ста 2020. године на седници Скупштине општине Рашка, 
Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног 
гласања  за избор извршних органа Општине Рашка, утврђује 
да је Игњат Ракитић из Рашке, ул. Милуна Ивановића 11, 
изабран за председника општине Рашка.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да председнику и заменику председника избором 
на ове функције престаје мандат одборника у скупштини 
општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. 
истог члана Закона о локалним изборима  утврђено је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, као 
и да ако наступи овакав случај скупштина града на првој 
наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат.

Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да су председник општине и заменик председника 
општине на сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-2
дана: 18. августа 2020. године.

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

17.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 43. став 4. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 
47/2018), члана 53. Статута  општине Рашка („Службени 
гласник општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Послов-
ника  Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 
2020. године, донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЗАмениКА председниКА 

општине рАшКА

1. Ђорђе Гогић из Рашке, ул. Михајла Пупина 12, из-
абран је за заменика председника општине Рашка, на 
мандатни период од 4 (четири) године.

2. Заменик председника општине је на сталном раду 
и остварује право на плату у складу са актом којим се 
уређују плате функционера органа Општине Рашка.

3. Утврђује се да именованом, даном избора за заменика 
председника општине Рашка престаје мандат одборника 
Скупштине општине Рашка због преузимања функције која 
је у складу са законом неспојива с функцијом одборника. 

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка“.

      
о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Правни основ за доношење Решења о избору заменика 
председника општине (у даљем тексту: Одлука) садржан 
је у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) у вези члана 43. став 
1. Закона о локалној самоуправи којима је утврђено да 
кандидат за председника општине предлаже кандидата за 
заменика председника општине из реда одборника, кога 
бира скупштина општине на исти начин као председника 
општине, односно бира се из реда одборника, на време 
од четири године, тајним гласањем, већином гласова од 
укупног броја одборника скупштине општине.

Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи Општине Рашка, односно председник 
општине и Општинско веће.

Кандидат за председника општине Игњат Ракитић је у 
складу са чланом 43. став 4. Закона о локалној самоупра-
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ви Скупштини општине Рашка, предложио кандидата за 
заменика председника општине Ђорђа Гогића, изабраног 
за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
- ЗА НАШУ ДЕЦУ.

Кандидат за заменика председника општине дао је 
писану сагласност да прихвата кандидатуру за заменика 
председника општине.

Поступак тајног гласања за заменика председника 
општине спровела је Комисија за спровођење и утврђи-
вање  резултата тајног гласања за избор извршних органа 
Општине Рашка, изабрана на седници Скупштине општи-
не, у следећем саставу: Марина Лештанин, председник, 
са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ 
ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне листе Др. ВОЈИС-
ЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и 
Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Ђорђа Гогића за заменика председника општине, гласало 
је 28 одборника, од укупно 35 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. августа 
2020. године на седници Скупштине општине, Комисија 
за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Ђорђе Гогић из Рашке, ул. Михајла Пупина 12, изабран 
за заменика председника општине Рашка.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да председнику општине и заменику председ-
ника општине избором на ове функције престаје мандат 
одборника у скупштини. Такође чланом 46. став 1. тачка 
5. и ставом 6. Закона о локалним изборима утврђено је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је 
изабран преузимањем посла, односно функције које су, 
у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, 
као и да ако наступи овакав случај скупштина општине 
утврђује да је одборнику престао мандат.

Како је одборник Ђорђе Гогић, изабран за заменика 
председника општине, то му је у складу са чланом 43. 
став 5. Закона о локалној самоуправи, престао мандат 
одборника.

Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи ут-
врђено је да су председник општине и заменик председника 
општине на сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-3
дана: 18. августа 2020. године.

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

18.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 

општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА ЗА 

обЛАст тУриЗмА

1. срдан терзић, дипломирани туризмолог из Рашке, 
ул. Светог Саве 19, изабран је за члана Општинског већа 
за област туризма, на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област туризма није на 
сталном раду и остварује право на накнаду за свој рад 
у складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела у Скупштини 
општине Рашка.

3. Утврђује се да именованом, даном избора за члана 
Општинског већа општине Рашка, престаје мандат од-
борника Скупштине општине Рашка због преузимања 
функције која је у складу са законом неспојива с функ-
цијом одборника.

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за туризам (у даљем тексту: Решење) 
садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је утврђено 
да „Општинско веће чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови општинског већа чији 
је број утврђен статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника,“. 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за туризам. Кандидат 
за члана Општинског већа Срдан Терзић из Рашке, дао 
је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа за туризам.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа 
за област туризма спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање  резултата тајног гласања за избор извршних 
органа Општине Рашка, изабрана на седници Скупштине 
општине, у следећем саставу: Марина Лештанин, пред-
седник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне листе Др. 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Срдана Терзића из Рашке за члана Општинског већа за 

област туризма, гласало је 28 одборника, од укупно 35 
одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Срдан Терзић из Рашке, изабран за члана Општинског 
већа за област туризма.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-4
дана: 18. августа 2020. године.

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

19.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА ЗА 

обЛАст месних ЗАједницА

1. ненад Алексић, дипломирани економиста из 
баљевца, изабран је за члана Општинског већа за област 
месних заједница, на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област месних заједница 
није на сталном раду и остварује право на накнаду за свој 
рад у складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела у Скупштини 
општине Рашка.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област месних заједница (у даљем 
тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018) којим је утврђено да „Општинско веће чине 
председник општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је број утврђен 
статутом општине и које бира скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника,“ 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за област месних 
заједница. Кандидат за члана Општинског већа Ненад 
Алексић из Баљевца, дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа за област месних 
заједница.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа за 
област месних заједница спровела је Комисија за спро-
вођење и утврђивање  резултата тајног гласања за избор 
извршних органа Општине Рашка, изабрана на седници 
Скупштине општине, у следећем саставу: Марина Леш-
танин, председник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне 
листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Ненада Алексића из Баљевца за члана Општинског већа 
за област месних заједница, гласало је 28 одборника, од 
укупно 35 одборника, што представља већину од укупног 
броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Ненад Алексић из Баљевца изабран за члана Општинског 
већа за област месних заједница.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-5
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

20.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
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ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА ЗА 

обЛАст финАнсијА и еКономије

1. Загорка шумарац, дипломирани економиста из 
рашке, изабрана је за члана Општинског већа за област 
финансија и економије, на мандатни период од четири 
године.

2. Члан Општинског већа за област финансија и еконо-
мије није на сталном раду и остварује право на накнаду 
за свој рад у складу са Одлуком о накнадама одборни-
ка, чланова Општинског већа и чланова радних тела у 
Скупштини општине Рашка.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област финансија и економије (у 
даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 
45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 
и 47/2018) којим је утврђено да „Општинско веће чине 
председник општине, заменик председника општине, као 
и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом 
општине и које бира скупштина општине, на период од 
четири године, тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника,“ 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за област финансија 
и економије. Кандидат за члана Општинског већа Загор-
ка Шумарац, дипломирани економиста из Рашке, дала 
је писану сагласност да прихвата кандидатуру за члана 
Општинског већа за област финансија и економије.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа 
за област финансија и економије спровела је Комисија 
за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања 
за избор извршних органа Општине Рашка, изабрана на 
седници Скупштине општине, у следећем саставу: Марина 
Лештанин, председник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне 
листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Загорке Шумарац, дипломираног економисте из Рашке, за 
члана Општинског већа за област финансија и економије, 
гласало је 28 одборника, од укупно 35 одборника, што 
представља већину од укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 

спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Загорка Шумарац, дипломирани економиста из Рашке, 
изабрана за члана Општинског већа за област финансија 
и економије.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-6
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

21.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године, донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА ЗА 

обЛАст поЉопривреде и еЛементАрних 
непогодА

1. милена савић, дипломирани инжењер пољо-
привреде из рашке, изабрана је за члана Општинског 
већа за област пољопривреде и елементарних непогода, 
на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област пољопривреде и 
елементарних непогода није на сталном раду и остварује 
право на накнаду за свој рад у складу са Одлуком о нак-
надама одборника, чланова Општинског већа и чланова 
радних тела у Скупштини општине Рашка.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област пољопривреде и елементарних 
непогода (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредба-
ма члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 
- др. закон и 47/2018) којим је утврђено да „Општинско 
веће чине председник општине, заменик председника 
општине, као и чланови општинског већа чији је број ут-
врђен статутом општине и које бира скупштина општине, 

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

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за председника општине је у складу са чланом 
45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио кан-
дидата за члана Општинског већа за област пољопривреде 
и елементарних непогода. Кандидат за члана Општинског 
већа Милена Савић, дала је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа за област пољо-
привреде и елементарних непогода.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа за 
област пољопривреде и елементарних непогода спровела 
је Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног 
гласања за избор извршних органа Општине Рашка, иза-
брана на седници Скупштине општине, у следећем саставу: 
Марина Лештанин, председник, са изборне листе АЛЕК-
САНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, 
са изборне листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА 
РАДИКАЛНА СТРАНКА и Марина Урошевић, са изборне 
листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за из-
бор Милене Савић, за члана Општинског већа за област 
пољопривреде и елементарних непогода, гласало је 28 
одборника, од укупно 35 одборника, што представља 
већину од укупног броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Милена Савић, изабрана за члана Општинског већа за 
област пољопривреде и елементарних непогода.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-7
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

22.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА 

ЗА обЛАст ЗдрАвствА

1. илија  Лазаревски, дипломирани правник из 
рашке, изабран је за члана Општинског већа за област 
здравства, на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област здравства није на 
сталном раду и остварује право на накнаду за свој рад 
у складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела у Скупштини 
општине Рашка.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област здравства (у даљем тексту: 
Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је 
утврђено да „Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен статутом општине и које бира 
скупштина општине, на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника,“ 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за област здравства. 
Кандидат за члана Општинског већа Илија Лазаревски из 
Рашке, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру 
за члана Општинског већа за област здравства.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа за 
област здравства спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање  резултата тајног гласања за избор извршних 
органа Општине Рашка, изабрана на седници Скупштине 
општине, у следећем саставу: Марина Лештанин, пред-
седник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне листе Др. 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Илије Лазаревског из Рашке за члана Општинског већа 
за област здравства, гласало је 28 одборника, од укупно 
35 одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Илија Лазаревски из Рашке изабран за члана Општинског 
већа за област здравства.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
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већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-9
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

23.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 

1. Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 57. Статута  општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  
Скупштине  општине Рашка („Сл. гласник општине Раш-
ка“, број 200/19), на седници одржаној 18. августа 2020. 
године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА ЗА 

обЛАст ЗдрАвствА
 1. илија  Лазаревски, дипломирани правник 

из рашке, изабран је за члана Општинског већа за област 
здравства, на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област здравства није на 
сталном раду и остварује право на накнаду за свој рад 
у складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела у Скупштини 
општине Рашка.

3. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област здравства (у даљем тексту: 
Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којим је 
утврђено да „Општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови општинског 
већа чији је број утврђен статутом општине и које бира 
скупштина општине, на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника,“ 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за област здравства. 
Кандидат за члана Општинског већа Илија Лазаревски из 
Рашке, дао је писану сагласност да прихвата кандидатуру 
за члана Општинског већа за област здравства.
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Поступак тајног гласања за члана Општинског већа за 
област здравства спровела је Комисија за спровођење и 
утврђивање  резултата тајног гласања за избор извршних 
органа Општине Рашка, изабрана на седници Скупштине 
општине, у следећем саставу: Марина Лештанин, пред-
седник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА 
НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне листе Др. 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ 
– „Социјалистичка партија Србије  (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Илије Лазаревског из Рашке за члана Општинског већа 
за област здравства, гласало је 28 одборника, од укупно 
35 одборника, што представља већину од укупног броја 
одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Илија Лазаревски из Рашке изабран за члана Општинског 
већа за област здравства.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-9
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

24.
Скупштина општине Рашка, на основу члана 45. став 1. 

Закона о локалној самоуправи  („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
57. Статута  општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, бр. 197/18) и члана 39. Пословника  Скупштине  
општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 200/19), 
на седници одржаној 18. августа 2020. године донела је

р е ш е њ е
о иЗборУ ЧЛАнА општинсКог веЋА 

ЗА обЛАст спортА и омЛАдине

1. немања Ковачевић, струковни физиотерапеут из 
рашке, изабран је за члана Општинског већа за област 
спорта и омладине, на мандатни период од четири године.

2. Члан Општинског већа за област спорта и омладине 
није на сталном раду и остварује право на накнаду за свој 
рад у складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова 
Општинског већа и чланова радних тела у Скупштини 
општине Рашка.

3. Утврђује се да именованом, даном избора за члана 
Општинског већа општине Рашка, престаје мандат од-
борника Скупштине општине Рашка због преузимања 
функције која је у складу са законом неспојива с функ-
цијом одборника.

4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општи-
не Рашка.“

о  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
Правни основ за доношење Решења о избору члана 

Општинског већа за област спорта и омладине (у даљем 
тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 
којим је утврђено да „Општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом општине и 
које бира скупштина општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног броја одборника,“ 

Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби 
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу 
извршни органи општине, односно председник општине 
и Општинско веће.

Кандидат за Председника општине је у складу са чла-
ном 45. став 2. Закона о локалној самоуправи предложио 
кандидата за члана Општинског већа за област спорта и 
омладине. Кандидат за члана Општинског већа Немања 
Ковачевић из Рашке, дао је писану сагласност да прихвата 
кандидатуру за члана Општинског већа за област спорта 
и омладине.

Поступак тајног гласања за члана Општинског већа за 
област спорта и омладине спровела је Комисија за спро-
вођење и утврђивање  резултата тајног гласања за избор 
извршних органа Општине Рашка, изабрана на седници 
Скупштине општине, у следећем саставу: Марина Леш-
танин, председник, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУ-
ЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ, Срђан Чорбић, члан, са изборне 
листе Др. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА и Марина Урошевић, са изборне листе ИВИ-
ЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије  (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“.

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор 
Немање Ковачевића из Рашке за члана Општинског већа 
за област спорта и омладине, гласало је 28 одборника, од 
укупно 35 одборника, што представља већину од укупног 
броја одборника.

На основу утврђених резултата гласања, дана 18. ав-
густа 2020. године, на седници Скупштине, Комисија за 
спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 
избор извршних органа Општине Рашка, утврђује да је 
Немања Ковачевић из Рашке изабран за члана Општинског 
већа за област спорта и омладине.

Чланом 45. став 9. Закона о локалној самоуправи, ут-
врђено је да чланови општинског већа, односно градског 
већа могу бити на сталном раду у општини, односно 
граду. Подносећи предлог, предлагач је предложио да 
предложени кандидат, уколико буде изабран, не буде на 
сталном раду.

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспо-
зитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 (тридесет) дана.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-2/2020-3-10
дана: 18. августа 2020. године

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

25.
На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 3. Зако-

на о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 
– аутентично тумачење и 68/2020) и члана 191. Пословника 
Скупштине општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, 
број 200/19),  Скупштина општине Рашка, на седници 
одржаној 18. августа 2020. године, донела је

о д Л У К У
о УтврЂивАњУ престАнКА мАндАтА 

одборниКА

I
Утврђује се да одборнику Ненаду Остраћанину, са 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 
Србије  (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 
Палма“, престаје мандат одборника Скупштине општине 
Рашка, због поднете усмене оставке на седници Скупштине.

II
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.

III
Решење доставити одборнику коме је престао мандат и 

предлагачу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 
партија Србије  (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма“.

сКУпштинА општине рАшКА
I број: 06-IX-4/2020-1
дана: 18. августа 2020. године
   

председниК
сКУпштине општине

мирјана скорић

ЗАвод ЗА ЗАштитУ спомениКА 
КУЛтУре КрАЉево

26.
Завод за заштиту споменика културе Краљево у име 

Републичког завода за заштиту споменика културе, на 
основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 
99/2011-др.закон), објављује

јАвни огЛАс

Обавештавају се сопственици и корисници катастарских 
парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи 
и установе, да је покренут поступак утврђивања “Спомен 
куће Милунке Савић у Копривници“ за знаменито место. 
“Спомен кућа Милунке Савић у Копривници“, (у даљем 
тексту знаменито место), налази се на територији села 
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Копривница, Општина Рашка, на катастарској парцели 
број 777 К.О. Ковачи, у приватној својини.

Заштићену околину знаменитог места чине катастарске 
парцеле број 776, 778, 785, 786, 1002, 1001 К.О. Ковачи, у 
приватној својини, и део  катастарске парцеле 758 оивиченa 
кординатама:1. X (7477033)  Y (4808966); 2.X (7477034)  
Y (4808962); 3.X (7476886)  Y (4808922); 4.X (7476886)  
Y (4808925) К.О. Ковачи, у јавној својини. 

На основу члана 48. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон, 
99/2011 . др. закон) сопственици, као и заинтеесовани ор-
гани и установе имају право да о томе дају своје мишљење. 
Мишљење се у писаној форми доставља Заводу за заштиту 
споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара 

Лазара бр. 24, са назнаком: „Спомен кућа Милунке Савић 
у Копривници“  јавни оглас.

Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања 
огласа.

Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење 
сопственика наведених непокретности дато, а поступак 
њиховог утврђивања за културно добро, односно за за-
штићену околину културног добра, биће настављен. За 
сва обавештења обратити се на телефон: 036/331 – 866. 

в.д. директора Завода
 мр Катарина грујовић брковић


