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1.
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 - аутен-
тично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о локалној 
самоуправи („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 седници одржаној дана 
02. априла 2021. године,  донела је

О Д Л У К У
О пОтврђивањУ манДата ОДбОрниКа 

СКУпштине Општине рашКа

1. Потврђујe се мандат одборници Скупштине општине 
Рашка Бранки Мировић, рођеној 1992. године, по занимању 
мастер педагогу из Рашке, ул. Голијска 14., са изборне 
листe АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ.

2. Мандат одборнице траје до престанка мандата од-
борника деветог одборничког сазива Скупштине општине 
Рашка.

3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управ-
ном суду у року од 48 сати од  дана доношења Одлуке.

4. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-1
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

2.
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Слу-

жбени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Скупштина 
општине Рашка, разматрајући Извештај о раду Општинске 
управе Рашка за 2020. годину, на седници одржаној 02. 
априла 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештаја О раДУ 

ОпштинСКе Управе рашКа 
за 2020. гОДинУ

I
 Усваја се Извештај о раду Општинске управе 

Рашка за 2020. годину бр. 023-564/21 од 22. марта 2021. 
године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Општин-

ске управе Рашка за 2020. годину бр. 023-564/21 од 22. 
марта 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка и 

надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-2
Дана 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

3.
На основу члана 40. Статута општине Рашка („Слу-

жбени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Скупштина 
општине Рашка, разматрајући Извештај о раду Општин-
ског правобранилаштва општине Рашка за 2020. годину, 
на седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештајa О раДУ 

ОпштинСКОг правОбраниЛаштва 
Општине рашКа за 2020. гОДинУ

I
Усваја се Извештај о раду Општинског правобрани-

лаштва општине Рашка за 2020. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Општин-

ског правобранилаштва општине Рашка за 2020. годину 
ОП број 4/21 од 11.03.2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву 

општине Рашка и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-3
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

4.
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 2021. годину, на 
седници одржаној 04. априла 2021. године, донела је 
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О Д Л У К У
О ДавањУ СагЛаСнОСти на 

прОграм и пЛан раДа ОпштинСКОг 
правОбраниЛаштва Општине рашКа за 

2021. гОДинУ

I
Даје се сагласност на Програм и план рада Општин-

ског правобранилаштва општине Рашка за 2021. годину 
у датом тексту.

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

штинског правобранилаштва општине Рашка за 2021. 
годину ОП број 4/21 од 11.03.2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Општинском правобранилаштву 

општине Рашка и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-4
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

5.
На основу члана 63. Закона  о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 40. став 1. 
тачка 63) Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка’’ бр. 197/18), Скупштина општине Рашка, 
разматрајући Извештај о реализацији годишњих програма 
пословања јавних предузећа општине Рашка за период 
од 01.01. до 31.12.2020. године (четврто тромесечје), на 
седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештаја О реаЛизацији 

гОДишњиХ прОграма пОСЛОвања 
јавниХ преДУзећа Општине рашКа 

за периОД ОД 01.01. ДО 31.12.2020. гОДине 
(четвртО трОмеСечје)

I
Усваја се Извештај о реализацији годишњих програма 

пословања јавних предузећа општине Рашка за период 
од 01.01. до 31.12.2020. године (четврто тромесечје) у 
датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о реализацији 

годишњих програма пословања јавних предузећа општине 
Рашка за период од 01.01. до 31.12.2020. године (четврто 
тромесечје).

III
Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“, ЈКП „Путеви 

Рашка“ и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-5
Дана 02. априла 2021. 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 
степену реализације Програма пословања ЈКП „Рашка“ 
за 2020. годину, на седници одржаној 02. априла 2021. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештаја О СтепенУ 

реаЛизације прОграма пОСЛОвања јКп 
„рашКа“ за 2020. гОДинУ

I
Усваја се Извештај о степену реализације Програма 

пословања ЈКП „Рашка“ за 2020. годину бр. 1381 од 16. 
марта 2021. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о степену реали-

зације Програма пословања ЈКП „Рашка“ за 2020. годину 
бр. 1381 од 16. марта 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити ЈКП „Рашка“ и надлежним 

службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-6
Дана: 02. априла 2021. 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 Туристичке организације „Рашка“ за 2020. годину, 
на седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештаја О раДУ 

тУриСтичКе Организације „рашКа“ 
за 2020. гОДинУ

I
Усваја се Извештај о раду Туристичке организације 

„Рашка“ за 2020. годину бр. 182/1/21 од 15. марта 
2021. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Туристичке 

организације „Рашка“ за 2020. годину бр. 182/1/21 од 15. 
марта 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити ТО Рашка и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-7
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић



2. april 2021.
SLU@BENI GLASNIK

OP[TINE RA[KA

Strana 3

Broj 226

8.
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 2020. годину, на седници одржаној 02. априла 2021. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештајa О раДУ 

центра за КУЛтУрУ, ОбразОвање 
и инфОрмиСање „граДац“ 

за 2020. гОДинУ
I

Усваја се Извештај о раду Центра за културу, 
образовање и информисање „Градац“ за 2020. годину 
у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Центра за 

културу, образовање и информисање „Градац“ за 2020. 
годину број 175 од 22. фебруара 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Центру за културу, образовање 

и информисање „Градац“ и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-8
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

9.
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 2020. годину, 
на седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ извештаја О раДУ јавне 
УСтанОве „СпОртСКи центар“ рашКа 

за 2020. гОДинУ

I
Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Спортски 

центар“ Рашка за 2020. годину бр. 62/2021 од 17. марта 
2021. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Извештај о раду Јавне 

установе „Спортски центар“ Рашка за 2020. годину бр. 
62/2021 од 17. марта 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Јавној установи „Спортски 

центар“ Рашка и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-9
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

10.
На основу члана 40. став 1. тачка 63) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка“  бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Годишњи из-
вештај о раду и пословању Историјског архива Краљево 
за 2020. годину, на седници одржаној 02. априла 2021. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О УСвајањУ гОДишњег извештаја 
О раДУ и пОСЛОвањУ иСтОријСКОг 

арХива КраљевО за 2020. гОДинУ

I
Усваја се Годишњи извештај о раду и пословању Исто-

ријског архива Краљево за 2020. годину бр. 226/1 од 24. 
фебруара 2021. године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о раду 

и пословању Историјског архива Краљево за 2020. годину 
бр. 226/1 од 24. фебруара 2021. године.

III
Ову Одлуку доставити Историјском архиву Краљево 

и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-10
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

11.
На основу члана 40. став 1. тачка 53) Статута општине 

Рашка („Службени гласник општине Рашка’’ бр. 197/18), 
Скупштина општине Рашка, разматрајући Годишњи програм 
рада са финансијским планом Историјског архива Краљево 
за 2021. годину, на седници одржаној 02. априла 2021. 
године, донела је 

О Д Л У К У
О ДавањУ СагЛаСнОСти на гОДишњи 

прОграм раДа Са финанСијСКим 
пЛанОм иСтОријСКОг арХива КраљевО 

за 2021. гОДинУ

I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада са 

финансијским планом Историјског архива Краљево 
за 2021. годину бр. 74 од 25. јануара 2021. године у 
датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм 

рада са финансијским планом Историјског архива 
Краљево за 2021. годину бр. 74 од 25. јануара 2021. 
године.

III
Ову Одлуку доставити Историјском архиву Краљево 

и надлежним службама.
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IV
Ову Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-11
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

12.
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
закон и 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр.  129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 - др. 
закон) и члана 40. став 1. тачка 27)  Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18) а 
уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  број:   320-11-1981/2021-14 од 03.03.2021. 
године, Скупштина општине Рашка на седници одржаној 
02. априла 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О УСвајањУ гОДишњег прОграма 
заштите, Уређења и КОришћења 
пОљОпривреДнОг земљишта на 

теритОрији Општине рашКа 
за 2021. гОДинУ

I
Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији 
општине Рашка за 2021. годину у даљем тексту.

II
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Ра-
шка за 2021. годину (у даљем тексту: Годишњи програм)  
утврђују се: врсте и обим радова које треба извршити у 
периоду за који се програм доноси, динамика извођења 
радова и улагање средстава, а садржи и податке који се 
односе на пољопривредно земљиште у својини Републике 
Србије (у даљем тексту: у државној својини).

Годишњи програм садржи и податке о: укупној по-
вршини по катастарским општинама пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине 
Рашка, корисницима пољопривредног земљишта у др-
жавној својини, површини пољопривредног земљишта у 
државној својини која није дата на коришћење, укупној 
површини пољопривредног земљишта у државној својини  
која је планирана за давање у закуп.

III
Саставни део овог програма су: општи део, програм радова 

на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине  Рашка“.
СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-12
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

13.
На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник 

РС“ бр 30/10, 93/12,  101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. 
закон) и 40. Статута општине Рашка („Службени гласник 
општине Рашка“ број 197/18), Скупштина општине Рашка, 
на седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је

О Д Л У К У
О УСвајањУ ОперативнОг пЛана 

ОДбране ОД пОпЛава за вОДОтОКе II реДа 
за теритОријУ Општине рашКа 

за 2021. гОДинУ

I
Овом Одлуком усваја се Оперативни план одбране од 

поплава за водотоке II реда за територију општине Рашка 
за 2021. годину у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Оперативни план одбране 

од поплава за водотоке II реда за територију општине 
Рашка за 2021. годину.

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

јављивања.

IV
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка, 

Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне 
ситуације Краљево, ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ 
„Морава“ Ниш и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-13
Дана 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

14.
На основу члана 45. и 52. Закона о водама („Сл. гласник 

РС“ број 30/10 и 93/12  101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.
закон), члана 84. став 3. Закона о ванредним ситуација-
ма („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 Рашка на  седници 
одржаној  02. априла 2021. године, донела је

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 2021. 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 2021. годину у датом 
тексту.
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II
Саставни део ове Одлуке je Годишњи програм мера и 

радова на смањењу ризика од поплава за воде II реда на 
територији општине Рашка за 2021. годину.

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

јављивања.

IV
Ову Одлуку доставити Општинској управи Рашка, 

Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне 
ситуације Краљево, ЈКП „Путеви Рашка“ Рашка, ВПЦ 
„Морава“ Ниш и надлежним службама.

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-14
Дана 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

15.
На основу члана 40. Статута општине Рашка (‹›Сл. 

гласник општине Рашка››, бр. 197/18), у вези са чланом 
43. став 2. Закона о државном премеру и катастру («Сл. 
гласник РС», бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - 
одлука УС, 96/2015, 47/2017 - аутентично тумачење, 
113/2017 - др. закон, 27/2018 - др. закон, 41/2018 - др. 
закон и 9/2020 - др. закон), Скупштина општине Рашка, 
на седници одржаној 02. априла 2021. године, донела је

з а К љ У ч а К
О ДавањУ мишљења О прОмени 
граница КО рашКа и КО СУпње

  
1. Потребно је извршити промену граница КО Рашка 

и КО Супње тако да се: 
– катастарска парцела бр. 832/4 KO Супње и ка-
тастарска парцела бр. 832/2 KO Супње припоји 
KO Рашка;
– катастарска парцела бр. 639 KO Рашка припоји 
KO Супње.

2. Овај Закључак доставити Влади Републике Ср-
бије, Служби за катастар непокретности Рашка и 
објавити у Службеном гласнику општине Рашка.

О б р а з л о ж е њ е
Служба за катастар непокретности обратила се дана 

12. марта 2021. године Општини Рашка – Општинској 
управи Рашка са захтевом бр. 952-02-3-050-3485/2020 
за делимичну измену граница катастарских општина 
Рашка и Супње.

Наиме, Служба за катастар непокретности Рашка је 
у процесу реализације пројеката парцелације и препар-
целације који се реализују по захтевима странака дошла 
до застоја који није могуће решити јер се парцеле које 
су обухваћене овереним пројектима налазе на граници 
између KO Супње и KO Рашка. То се односи на границу 
која представља заједнички објекат за обе KO тј. кат. 
парцела бр. 638/2 и 638/1 KO Рашка и кат. парцела 832/4, 
639 и 831 KO Супње.

Да би њихова реализација била могућа потребно је 
извршити делимичну корекцију граница наведених ка-
тастарских општина.
 
СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-16
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

16.
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, 72/2019 и 149/2020) и члана 
40. Статута општине Рашка (‚‘Сл. гласник општине Ра-
шка‘‘, бр. 197/18), на седници одржаној дана 02. априла 
2021. године, доноси

О Д Л У К У
О еКСтернОј ревизији завршнОг рачУна 
бУџета Општине рашКа за 2020. гОДинУ

члан 1.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2020. годину 

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

члан 2.
Завршни рачун буџета општине Рашка за 2020. годину 

садржаће и Извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета 
општине Рашка за 2020. годину.

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

Рашка“.
СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IX-8/2021-16
Дана: 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

17.
На основу члана 116. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони и 10/2019) и члана 40. став 1. тачка 
13) Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 197/18), Скупштина општине Рашка, на пре-
длог Комисије за административна питања, на седници 
одржаној 02. априла 2021. године, донела је

р е ш е њ е 
О разрешењУ и именОвањУ чЛана 
шКОЛСКОг ОДбОра ОСнОвне шКОЛе 

„СУтјеСКа‘‘ У СУпњУ

I
Разрешава се Марина Урошевић, наставник српског 

језика, дужности чланства у Школском одбору Основне 
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школе „Сутјеска“ у Супњу, испред Наставничког већа, 
због поднете неопозиве оставке.

II
У Школски одбор Основне школе „Сутјеска“ у Супњу 

именује се Сара Нинчић, наставник српског језика из 
Рашке, за члана испред Наставничког већа.

III
Ово решење ступа на снагу 8-ог (осмог) дана од дана 

доношења а објавиће се у ‚‘Службеном гласнику Општине 
Рашка“. 

СКУпштина Општине рашКа
I број: 06-IХ-8/2021-17
Дана 02. априла 2021. године

преДСеДниК
СКУпштине Општине

мирјана Скорић

ОпштинСКО веће Општине рашКа

18.
На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59. Стату-
та општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 
197/2018), Општинско веће општине Рашка доноси 

п р а в и Л н и К 
О изменама и ДОпУнама правиЛниКа 

O ДОДеЛи пОДСтицајниХ СреДСтава 
за развОј СеОСКОг тУризма на 
теритОрији Општине рашКа 

члан 1.
Овим Правилником врши се измена и допуна Правил-

ника o додели подстицајних средстава за развој сеоског 
туризма на територији општине Рашка (,,Сл. гласник 
општине Рашка“, бр. 225/21) (у даљем тексту: Правилник).

члан 2.
Преамбула Правилника за доделу подстицајних средстава 

за развој сеоског туризма на територији општине Рашка 
допуњује се речима „и Студије изводљивости за развој 
руралног туризма са акцентом на пољопривреду и развој 
етно села општине Рашка,“ тако да допуњена преамбула 
гласи:

„На основу члана 46. став 1. тачка 2) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 59. 
Статута општине Рашка (,,Сл. гласник општине Рашка“, 
бр. 197/2018) и Студије изводљивости за развој руралног 
туризма са акцентом на пољопривреду и развој етно села 
општине Рашка, Општинско веће општине Рашка, је на 
седници одржаној 12. фебруара 2021. године, донело 
следећи“.

члан 3.
У члану 4. став 1. после тачке 4) додаје се тачка 4а) 

која гласи:
„4а) изградња објеката за оснивање продајних места 

на газдинствима за директну продају традиционалних 
занатских производа и сувенира у појединачном или 
удруженом интересу произвођача.“

У члану 4. став 3. у табели подстицаји из члана 3. 
тачка 1, допуњује се друга колона у трећој врсти са новом 
подврстом реченицом која гласи: 

„Изградња објеката за оснивање продајних места 
на газдинствима за директну продају традиционалних 
занатских производа и сувенира у појединачном или 
удруженом интересу произвођача“.

У члану 4. став 3. у табели подстицаји из члана 3 . 
тачка 1, допуњује се трећа колона у трећој врсти са новом 
подврстом реченицом која гласи: 

„Трошкови набављеног грађевинског материјала и 
опреме“.

члан 4.
У члану 7. став 1. тачка 2) замењује се текст у алинеји 

три са реченицом:
„– да се катастарске парцеле и објекти који су предмет 
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инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава налазе 
у сеоском подручју општине Рашка,“

У члану 7. став 1. брише се тачка 2).
У члану 7. став 2. тачка 2) замењује се текст у алинеји 

три са реченицом:
„– да се катастарске парцеле и објекти који су предмет 

инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава налазе 
у сеоском подручју општине Рашка,“.

У члану 7. став 2. брише се тачка 5).
У члану 7. став 3. тачка 2) замењује се текст у алинеји 

три са реченицом:
„– да се катастарске парцеле и објекти који су предмет 

инвестиције за коју се подноси конкурсна пријава налазе 
у сеоском подручју општине Рашка,“

После члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи: 
„Ближи услови и мерила за доделу подстицајних сред-

става за развој сеоског туризма на територији општине 
Рашка ће бити регулисани Конкурсом за доделу подсти-
цајних средстава за развој сеоског туризма на територији 
општине Рашка.“

члан 4.
У члану 8. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Предмет подстицаја могу бити инвестиције које је 

подносилац пријаве имао у периоду од 1. јануара до 31. 
октобра текуће године.“

У члану 8. став 6. замењује се са: 
„Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву 

за коришћење подстицаја по једном основу у календар-
ској години.“ 

члан 5.
У члану 9. став 1. мења се и гласи: 
„Комисија из члана 8. овог Правилника има председника 

и шест чланова.“

члан 6.
У члану 12. после става 2. додаје се нови 3. (трећи) 

став који гласи:
„Висина одобрених подстицајних средстава по једном 

кориснику ће бити одређена Конкурсом за доделу 
подстицајних средстава за развој сеоског туризма на 
територији општине Рашка.“ 

члан 7.
У члану 13. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
„8) решење надлежне организационе јединице Општинске 

управе општине Рашка о разврставању угоститељског 
објекта у сеоском туристичком домаћинству и домаћој 
радиности у категорију;“

У члану 13. став 1. после тачке 10) додају се тачке 11) 
и 12)  које гласе:

„11) доказ (извод из књиге гостију) о броју пријављених 
ноћења и једнодневних посета у претходној години,

12) доказ (уверење, потврда) о наплати боравишне 
таксе у претходној години.“

У члану 13. брише се став 2. и алинеје 1. 2. и 3. истог 
става.

члан 8.
У члану 14. у табели бодовна листа замењује се текст 

прве и друге колоне у трећој врсти са новим текстом 
који гласи: 

Учешће сопственог финансирања
30% 
31-40% 
41-50% 
Преко 50%

5 
10 
15 
20

После члана 14. додаје се нови члан 14а који гласи: 
„Ближи критеријуми и бодовање за доделу подстицај-

них средстава за развој сеоског туризма на територији 
општине Рашка ће бити регулисани Конкурсом за доде-
лу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на 
територији општине Рашка.“

члан 9.
У свему осталом Правилник o додели подстицајних 

средстава за развој сеоског туризма на територији општине 
Рашка (,,Сл. гласник општине Рашка“, бр. 225/21) остаје 
на снази.

члан 10.
Oвaj Правилник ступa на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Службеном гласнику општине Рашка“.

ОпштинСКО веће Општине рашКа
III број: 06-V-13/2021-16
Дана: 23. марта 2021. године

замениК преДСеДниКа
Општине рашКа

ђорђе гогић

19.
На основу члана 3. Закона о ученичком и студент-

ском стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и члана 59. Статута општине 
Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), 
Општинско веће општине Рашка, на седници одржаној 
23. марта 2021. године, донело је

п р ав и Л н и К
О УСЛОвима и КритеријУмима 

за ДОДеЛУ СтипенДија на терет 
СреДСтава бУџета Општине рашКа

I ОСнОвне ОДреДбе

члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови и кри-

теријуми за стипендирање  студената  на терет средстава 
буџета општине Рашка.

члан 2.
Одлуку о броју студената са којима ће се закључити 

Уговор о стипендирању доноси  Председник општине 
Рашка  на основу коначне ранг листе коју је утврдило 
Општинско веће општине Рашка и зависи од располо-
живих средстава у буџету опредељених за стипендирање 
студената.

члан 3.
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује 

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

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

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

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

– чије се школовање финансира из буџета Републике 
Србије,

– да су уписали прву годину, а током школовања оства-
рили просек 5,00,

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

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

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

– да нису корисници стипендије или кредита из других 
државних институција по било ком основу,

– да нису старији од 26 година.

члан 5.
Редослед кандидата за доделу студентске стипендије 

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

члан 6.
Успех остварен у претходном школовању исказује се 

бројем бодова у висини просечне оцене положених испита 
током студирања (од 8,50 до 10 бодова).

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

члан 7.
Конкурс за доделу стипендија расписује Председник 

општине Рашка на предлог Комисије за доделу стипен-
дија на терет средстава буџета општине Рашка (у даљем 
тексту Комисија) на основу критеријума из члана 4. овог 
Правилника на почетку сваке наставне године.

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

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

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

члан 8.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова 

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

Рангирање се врши на основу достављене документације.

члан 9.
Кандидати из осетљивих друштвених група имају 

право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру 

наменски опредељеног броја, применом блажих критери-
јума у складу са законом и правилником.

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

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

– студенти из једнородитељских породица и деца без 
родитељског старања – прилажу извод из матичне књиге 
умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне 
књиге рођених, уколико је родитељ непознат;

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

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

– избеглице и расељена лица – подносе важећу избе-
гличку легитимацију, личну карту,

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

– студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним 
болестима и студенти реконвалесценти (особа која је 
на путу потпуног оздрављења) подносе

– лекарско уверење издато од надлежне здравствене 
организације из места студирања,

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

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

члан 10.
Стипендије се додељују на основу јавног позива који 

расписује Председник општине на предлог Комисије. 
Комисију именује Општинско веће.
Комисија има пет чланова од којих је један председник.
Задатак Комисије је да разматра поднете захтеве сту-

дената за доделу стипендија и предложи Општинском 
већу начин решавања захтева.

О поднетим захтевима Комисија саставља записник 
и предлог одлуке.

члан 11.
Јавни позив се објављује у средствима јавног инфор-

мисања, на огласној табли Општинске управе, као и на 
званичној интернет страници Општине Рашка. 

Јавни позив садржи: назив органа коме се пријаве 
подносе, услове које треба да испуњавају кандидати, рок 
за подношење пријава, као и списак доказа и докумената 
које кандидат треба да приложи. 

члан 12.
Предлог ранг листе кандидата Комисија објављује се 

на огласној табли и званичној интернет страници општине 
Рашка.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу 
из става 1. овог члана у року од 8 дана од дана његовог 
објављивања.
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Кандидат подноси приговор Општинском већу оп-
штине Рашка.

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

члан 13.
Општинско веће општине Рашка разматра приговоре 

и утврђује коначну ранг листу.
Одлику о додели студенских стипендија за текућу 

школску годину доноси  Председник општине Рашка на 
основу коначне ранг листе коју је утврдило Општинско 
веће општине Рашка.

Одлука из става 2. овог члана је коначна.

члан 14.
Корисник стипендије је дужан да са даваоцем стипен-

дије закључи Уговор о стипендирању којим ће се регу-
лисати међусобна права и обавезе у вези са коришћењем 
стипендије.

члан 15.
Стручне и административне послове за рад Комисије 

обавља Општинска управа општине Рашка – одељење 
надлежно за послове у области друштвених делатности.

IV  преЛазне и завршне ОДреДбе 

члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о условима и критеријумима за сти-
пендирање и награђивање ученика и студената на терет 
средстава буџета општине Рашка III Број: 06-IV-70/2019-
23 од 2. децембра 2019. године.

ОпштинСКО веће Општине рашКа
III број: 06-V-13/2021-19
Дана: 23. марта 2021. године

замениК преДСеДниКа
Општине рашКа

ђорђе гогић

20.
На основу члана 3. Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 
- др. закон и 10/2019) и члана 59. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“ бр. 197/18), Општинско 
веће општине Рашка, на седници одржаној 23. марта 2021. 
године, донело је

п р а в и Л н и К 
О УСЛОвима и КритеријУмима за ДОДеЛУ 

награДа и јеДнОКратниХ нОвчаниХ 
наКнаДа наДареним Ученицима 

и СтУДентима 

I ОСнОвне ОДреДбе

члан 1.
Овом Одлуком се утврђују услови и поступак доделе 

награда и других видова накнада из буџета Општине Рашка 
ученицима и студентима са територије Општине Рашка.

члан 2. 
Ученици основних и средњих школа са територије 

општине Рашка, који имају пребивалиште на територији 
општине Рашка, у складу са овим Правилником, могу 
остварити право на: 

– доделу награде носиоцима звања „Ђак генерације“;
– доделу награде носиоцима дипломе „Вук Караџић”; 
– доделу награде ученицима који су освојили једну 

од прве три награде на републичком или међународном 
такмичењу; 

– доделу једнократне новчана накнаде за учешће на 
домаћим  и      међународним такмичењима, образовним кам-
повима, развојним и истраживачким центрима и сл.

Студенти који имају пребивалиште на територији 
Општине Рашка, у складу са овим Правилником, могу 
остварити право на: 

– доделу једнократне новчане накнаде за учешће на 
домаћим  и      међународним такмичењима, образовним кам-
повима, развојним и истраживачким центрима и сл.

– доделу новчане награде студентима који су освојили 
једну од прве три награде на републичком или међуна-
родном такмичењу; 

– доделу новчане награде најбољим студентима; 
– доделу једнократне новчане накнаде ради студијског 

усавршавања; 
– доделу једнократне новчане накнаде успешним сту-

дентима који су чланови породица са троје и више деце.

члан 3.
За награде и једнократне новчане накнаде  могу кон-

курисати:
– ученици и студенти који имају држављанство Репу-

блике Србије;
– ученици и студенти који имају пребивалиште са поро-

дицом на територији општине Рашка, најмање последње 
три године, до дана подношења захтева;

– студенти који се школују на високошколским уста-
новама чији је оснивач Република Србија или аутономна 
покрајина, под условом да нису у радном односу;

– ученици и студенти који се школују на терет буџета 
Републике Србије;

– ученици и студенти који одлазе на домаће или међу-
народно такмичење или на усавршавање у иностранство;

– студенти који су чланови породица са троје и више 
деце, од којих је минимум троје деце у систему редовног 
школовања. 

II награДе и ДрУге наКнаДе  наДареним 
Ученицима и СтУДентима 

1. награДа нОСиОцима звања
„ђаК генерације“ 

члан 4. 
Награда се додељује за  по једног ученика из основних 

школа и  средњих школа са територије Општине Рашка, 
који су носиоци звања „Ђак генерације“. 

члан 5. 
Поступак за избор и доделу „Ђака генерације“ спро-

воде школе, у складу са посебним правилником школе 
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о избору ђака генерације, на основу позива Председника 
општине, за сваку школску годину. 

Одлуку о додели награда, у форми збирног решења, на 
образложен предлог и по спроведеном поступку школе, 
доноси Председник општине. 

члан 6. 
Врсту награде која се додељује носиоцима звања „Ђак 

генерације“ утврђује Председник општине, за сваку школ-
ску годину, у складу са износом средстава планираним 
Одлуком о буџету општине Рашка.

 
2. награДа нОСиОцима „вУКОве 

ДипЛОме“ и Ученицима КОји СУ 
ОСвОјиЛи јеДнУ ОД прве три награДе 

на репУбЛичКОм иЛи међУнарОДнОм 
таКмичењУ 

члан 7. 
Новчана награда се додељује ученицима са територије 

Општине Рашка, који су носиоци дипломе „Вук Кара-
џић“, као и ученицима који су освојили неку од прве три 
награде на републичким и међународним такмичењима 
у текућој школској години. 

члан 8. 
Поступак за избор и доделу дипломе „Вук Караџић“ 

спроводе школе, у складу са посебним правилником школе 
о избору ученика за доделу дипломе „Вук Караџић“ за 
сваку школску годину. 

Одлуку о додели награде, у форми збирног решења, на 
образложен предлог и по спроведеном поступку школе, 
доноси Председник општине. 

члан 9. 
Врсту награде која се додељује носиоцима дипломе 

„Вук Караџић” и награда ученицима који су освојили неку 
од прве три награде на републичким и међународним 
такмичењима утврђује Председник општине, за сваку 
школску годину, у складу са бројем награђених учени-
ка и износом средстава планираним Одлуком о буџету 
општине Рашка. 

3. јеДнОКратна нОвчана наКнаДа, 
Ученицима и СтУДентима, за Учешће 

на ДОмаћим  и      међУнарОДним 
таКмичењима, ОбразОвним КампОвима, 
развОјним и иСтраЖивачКим центрима, 
за ОДЛазаК на СтУДијСКО УСавршавање 

и СЛ.

члан 10. 
Ученици основних и средњих школа и студенти са 

територије Општине Рашка, који имају пребивалиште 
на територији Општине Рашка, могу остварити право на 
једнократну новчану накнаду, уколико је она неопходна, 
ради учешћа на домаћим  и         међународним такмичењима, 
образовним камповима, развојним и истраживачким 
центрима, за одлазак на студијско усавршавање и сл. 

Висина једнократне новчане накнаде која се доде-
љује зависи од висине трошкова потребних за учешће 
на домаћим и међународним такмичењима, образовним 

камповима, развојним и истраживачким центрима, за 
одлазак на студијско путовање и сл. а не може бити већа 
од две просечне бруто зараде на територији Републике 
Србије према подацима Републичког завода за статистику 
за годину у којој се захтев подноси.

Захтев за доделу ове врсте новчане накнаде подноси 
се  Комисији за доделу награда и једнократних накнада 
за ученике и студенте. (У даљем тексту Комисија)

Одлуку о признавању права на доделу једнократне 
новчане накнаде, из става 2. овог члана, доноси Општин-
ско веће, на предлог Комисије. 

4. нОвчана награДа СтУДентима КОји 
СУ ОСвОјиЛи јеДнУ ОД прве три награДе 

на репУбЛичКОм иЛи међУнарОДнОм 
таКмичењУ 

члан 11. 
Новчана награда се додељује студентима са терито-

рије Општине Рашка, који су освојили неку од прве три 
награде на републичким и међународним такмичењима 
у текућој  или претходној календарској години а да нису 
за исти резултат већ награђивани новчаном наградом на 
терет буџета општине Рашка. 

Висину новчане награде која се додељује студентима 
који су освојили неку од прве три награде на републичким 
и међународним такмичењима утврђује Општинско веће, 
на предлог Комисије, за сваку школску годину, у складу 
са бројем награђених студената и износом средстава 
планираним Одлуком о буџету општине Рашка. 

Захтев за доделу новчане награде подноси се  Комисији.
Одлуку о признавању права на доделу новчане на-

граде, из става 2. овог члана, доноси Општинско веће, 
на предлог Комисије.

5. нОвчана награДа најбОљим 
СтУДентима 

члан 12. 
Право на новчану награду најбољим студентима имају: 
– студенти који су први пут уписали мастер студије, 

а да су на основним четворогодишњим академским сту-
дијима остварили просечну оцену 9,50 и вишу;

– студенти који су први пут уписали другу годину 
мастер студија, а да су на основним трогодишњим  ака-
демским и првој години мастер студија, укупно, остварили 
просечну оцену 9,50 и вишу;

– студенти који су први пут уписали завршну годину 
интегрисаних академских студија, а да су у току студија 
остварили просечну оцену 9,50 и вишу;

– који се школују на терет буџета Републике Србије и 
нису губили годину током студија а имају пребивалиште 
на територији општине Рашка за све време школовања. 

Висина новчане награде која се додељује студенту не 
може бити већа од 1/3 просечне бруто зараде на територији 
Републике Србије према подацима Републичког завода 
за статистику за годину у којој се захтев подноси.

Захтев за доделу новчане награде подноси се  Комисији.
Одлуку о признавању права на доделу новчане на-

граде, из става 2. овог члана, доноси Општинско веће, 
на предлог Комисије.
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6. јеДнОКратна нОвчана наКнаДа 
УСпешним СтУДентима КОји СУ 

чЛанОви пОрОДица Са трОје и више 
Деце 

члан 13. 
Право на доделу једнократне новчане накнаде  има-

ју успешни студенти првог или другог степена који се 
школују на терет буџета Републике Србије, који током 
студија нису изгубили годину студија, према наставном 
плану и програму високошколске установе су положили 
све испите из претходних година студија и који су члано-
ви породица са троје и више деце, од којих су минимум 
троје деце у систему редовног школовања у  установама 
чији је оснивач Република Србија, 

Висина једнократне новчане накнаде која се доде-
љује студенту не може бити већа од 1/3 просечне бруто 
зараде на територији Републике Србије према подацима 
Републичког завода за статистику за годину у којој се 
захтев подноси.

Захтев за доделу новчане награде подноси се  Комисији.
Одлуку о признавању права на доделу новчане на-

граде, из става 2. овог члана, доноси Општинско веће, 
на предлог Комисије.

III   пОСтУпаК за ДОДеЛУ награДа и 
ДрУгиХ наКнаДа наДареним Ученицима 

и СтУДентима

члан 14. 
Награде и накнаде се додељују на основу Јавног позива 

који расписује Председник општине на предлог Комисије. 
Комисију именује Општинско веће.
Комисија има пет чланова од којих је један председник.
Задатак Комисије је да разматра поднете захтеве ученика 

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

О поднетим захтевима Комисија саставља записник 
и предлог одлуке.

Јавни позив се објављује у средствима јавног инфор-
мисања, на огласној табли Општинске управе, као и на 
званичној интернет страници Општине Рашка. 

Јавни позив садржи: назив органа коме се пријаве 
подносе, услове које треба да испуњавају кандидати, рок 
за подношење пријава, као и списак доказа и докумената 
које кандидат треба да приложи. 

Члан 15.
За:
– доделу награде „Ђак генерације“;

– доделу награде носиоцима дипломе „Вук Караџић“;
– доделу награде ученицима који су освојили једну 

од прве три награде на републичком или међународном 
такмичењу 

Одлуку о додели награда, у форми збирног решења, на 
образложен предлог и по спроведеном поступку школе, 
доноси Председник општине.

За остале награде и накнаде, из овог Правилника,  
одлуку о признавању права на доделу једнократне новчане 
накнаде доноси Општинско веће, на предлог Комисије. 

Висина новчаних средстава које се додељују  учени-
цима и студентима зависи од расположивих средстава у 
буџету општине Рашка.

Новчана средства се додељују током целе године, до 
утрошка средстава предвиђених за календарску и буџет-
ску годину.

члан 16.
Подносиоцу захтева који се усваја, након одлуке Оп-

штинског већа, новчана средства се преносе на лични 
рачун, или на рачун организатора такмичења, истражи-
вачког и развојног центра, или установе у коју ученик/
студент одлази на усавршавање.

Подносиоцу захтева који се не усвоји, Комисија је 
дужна да у року од 8 дана од дана доношења одлуке пи-
смено образложи разлоге зашто је захтев одбијен. Уче-
сник јавног позива може изјавити приговор Општинском 
већу општине Рашка, у року од 8 дана од дана пријема  
писменог образложења. 

члан 17.
Стручне и административне послове за рад Комисије 

и Председника општине обавља Општинска управа оп-
штине Рашка – одељење надлежно за послове у области 
друштвених делатности.

IV  преЛазне и завршне ОДреДбе 

члан 18. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и критеријумима за доделу нов-
чане накнаде за образовање и усавршавање даровитих 
ученика и студената III број: 06-IV-40/2018-22 од 30. 
новембра 2018. године.

ОпштинСКО веће Општине рашКа
III број: 06-V-13/2021-21
Дана: 23. марта 2021. године

замениК преДСеДниКа
Општине рашКа

ђорђе гогић
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