
1.
На основу члана  6. став 1. тачка 3. и члана 11. - 18. 

Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС”, бр. 62/06, 47/2011, 93/2012 и 99/2013) и члана 39. 
тачке 3. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине 
Рашка” бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 25. 
новембра 2016. године, донела је

О Д  Л  У  К  У
О  ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе које 

се плаћају за коришћење права, предмета и услуга на те-
риторији општине  Рашка и утврђује се висина, рокови и 
начин плаћања локалне комуналне таксе. 

Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Коришћење рекламних паноа; укључујући и истицање 

и исписивање фирме ван пословног простора на објектима 
и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);

3. Држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина;

4. Коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација; производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности;

5. Држање средстава за игру   („забавне игре”);
6. Коришћење слободних површина за кампове, поста-

вљање шатора и друге објекте привременог коришћења;
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова;

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, пред-

мета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе.

Обавези плаћања локалних комуналних такса подлежу 
правна и физичка лица.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења 
права, предмета или услуге за чије је коришћење пропи-
сано плаћање локалне комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, 
предмета или услуге.  

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у го-
дишњем износу  дужни су да поднесу пореску пријаву 
за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе, на 
обрасцу који је саставни део ове Одлуке, надлежном ор-

гану (Општинска управа Рашка - Локална пореска адми-
нистрација) најкасније до 31-ог јануара у години за коју 
се врши  утврђивање комуналне таксе, односно у року 
од 8 дана од дана почетка коришћења права, предмета и 
услуга за које је уведена комунална такса. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу 
промену пријави надлежном органу у року од 8 дана од 
дана настанка промене.

У случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним 
роковима, надлежни орган ће  донети решење на основу 
акта органа који врши упис у регистар, као и на основу 
података других надлежних органа.

Контролу подношења пријава од стране обвезника врши 
инспекција Локалне пореске администрације Општинске 
управе Рашка, и предузима одговарајуће мере у складу са 
Законом и Одлукама скупштине општине Рашка.

Члан 4.
Висина локалних комуналних такса из чл. 2. ове Одлуке 

утврђује се таксеном тарифом.
Таксена тарифа локалних комуналних такса саставни 

је део ове Одлуке.
У погледу  начина утврђивања комуналне таксе, об-

рачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији, Закона 
о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит 
корпорација.

Члан 5.
Локалне комуналне таксе из ове Одлуке утврђују се у 

годишњем износу  (из тач. 1, 2,  3.) или сразмерно времену 
коришћења права, предмета или услуга (из тач. 4, 5, 6, и 7.).

Члан 6.
Обрачун и наплату локалне комуналне таксе вршиће:
– Орган надлежан за издавање решења (из тач. 1, 2, 4, 

5, 6, и 7.) приликом издавања решења.
– Орган надлежан за регистрацију возила (из тач. 3), 

приликом регистрације возила.
Уплата прихода од такси вршиће се на одговарајуће 

уплатне рачуне прописане Правилником о условима и 
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распо-
ред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 
104/2011........66/2014 и 81/2014).
      

Члан 7.
 Локалне комуналне таксе за  коришћење одређених 

права, предмета и услуга на подручју туристичког центра 
Копаоник по тарифном броју 1,2,4,5,6 и 7 увећавају се 
за 50%.
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2. НАДЗОР

Члан 8.
Надзор на спровођењу ове Одлуке вршиће Комунална 

инспекција органа управе Рашка, и инспекција Локалне 
пореске администрације органа управе Рашка, осим ако 
је одлуком предвиђено другачије.

3. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Неподношење и неблаговремено подношење 
пореске пријаве, необрачунавање, неплаћање и 

неблаговремено плаћање пореза

Члан 9.
Порески обвезник – правно лице или предузетник који 

не поднесе пореску пријаву, не обрачуна и не плати порез, 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% 
до 100% износа дугованог пореза утврђеног у поступку 
пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно 
лице, односно 100.000 динара за предузетника.

Порески обвезник – правно лице или предузетник који 
не поднесе пореску пријаву, а обрачуна али не плати порез 
казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 20% 
до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској 
контроли, а не мање од 400.000 динара за правно лице, 
односно 80.000 динара за предузетника.

Порески обвезник – правно лице или предузетник који 
поднесе пореску пријаву, али не плати порез казниће се 
за прекршај новчаном казном у висини од 10% до 50% 
износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, 
а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно 
50.000 динара за предузетника.

Порески обвезник – правно лице који не поднесе по-
реску пријаву, али плати порез у законом прописаном 
року, казниће се за прекршај новчаном казном у висини 
од 100.000 до 2.000.000 динара, а предузетник новчаном 
казном у висини од 50.000 до 500.000 динара.

Порески обвезник – правно лице или предузетник који 
не поднесе пореску пријаву у случајевима када је законом 
прописано да се не спроводи самоопорезивање, или по 
налогу контроле, казниће се за прекршај новчаном казном 
из става 1. овог члана.

За прекршаје из ст. 1. до 5. овог члана казниће се од-
говорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 
до 100.000 динара.

Порески обвезник – правно лице који неблаговремено 
поднесе пореску пријаву и не плати порез у законом про-
писаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 150.000 динара. 

Порески обвезник – правно лице који неблаговремено 
поднесе пореску пријаву, а плати порез у законом пропи-
саном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара. 

Порески обвезник – правно лице који благовремено 
поднесе пореску пријаву, а не плати порез у законом про-
писаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у 
износу од 100.000 динара. 

За прекршај из става 7. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 50.000 динара.

За прекршај из ст. 8. и 9. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 40.000 динара.

Порески обвезник – правно лице или предузетник који 
не изврши уплату пореза утврђеног решењем Пореске 
управе казниће се новчаном казном из става 1. овог члана.

Порески обвезник – правно лице који по истеку про-
писаног рока изврши уплату пореза утврђеног решењем 
Пореске управе казниће се новчаном казном у износу од 
100.000 динара.

За прекршај из става 13. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 40.000 динара.

Порески обвезник – правно лице или предузетник 
који Пореској управи не поднесе информативну пореску 
пријаву казниће се за прекршај новчаном казном у висини 
од 3% укупног прихода оствареног за претходну пословну 
годину, а ако у њој не наведе потпуне податке новчаном 
казном у висини од 100.000 до 2.000.000 динара.

Применом одредаба ст. 1, 2, 3, 12. и 15. овог члана 
не може се утврдити новчана казна у износу вишем од 
највишег износа новчане казне прописане законом којим 
се уређују прекршаји.

Пријављивање мањих износа пореза и давање 
нетачних података у пореској пријави

Члан 10
Ако је износ пореза утврђен у пореској пријави мањи 

од износа који је требало утврдити у складу са законом, 
порески обвезник – правно лице или предузетник казниће 
се за прекршај новчаном казном у висини од 30% разлике 
ова два износа.

Порески обвезник – правно лице или предузетник који 
у пореској пријави да нетачне податке што је за после-
дицу имало или могло да има утврђивање мањег износа 
пореза, казниће се за прекршај новчаном казном у висини 
од 30% разлике износа пореза који је утврђен или требао 
да буде утврђен у складу са законом и износа пореза који 
је утврђен или требао да буде утврђен према подацима 
из пореске пријаве.

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се правно 
лице новчаном казном најмање у износу од 200.000 ди-
нара, а предузетник најмање у износу од 100.000 динара.

За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 
до 100.000 динара.

Ако разлика из ст. 1. и 2. овог члана износи до 5% 
износа који је утврђен или је требало да буде утврђен, 
порески обвезник – правно лице казниће се новчаном 
казном у висини од 100.000 динара, а порески обвезник - 
предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара.

Применом одредаба ст. 1. и 2. овог члана не може се 
утврдити новчана казна у износу вишем од највишег из-
носа новчане казне прописане законом којим се уређују 
прекршаји.

Недостављање документације уз пореску пријаву, 
евиденционих пријава и захтева, обавештења, 

докумената и других података

Члан 11.
Порески обвезник – правно лице казниће се за прекршај 

новчаном казном у износу од 100.000 до 2.000.000 динара 
ако Пореској управи:

1) уз пореску пријаву не достави прописану докумен-
тацију, или
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2) не поднесе евиденциону пријаву, односно захтев за 
брисање из евиденције, или

3) не достави обавештење, документ или друге податке 
прописане пореским законом.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара.

Порески обвезник – правно лице који по истеку про-
писаног рока достави документа, односно податке из 
става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу 
од 100.000 динара.

За прекршај из става 3. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 
до 100.000 динара, а за прекршај из става 3. овог члана 
новчаном казном у износу од 10.000 динара. 

Порески прекршаји пореских обвезника - 
физичких лица

Члан 12.
Новчаном казном од 15.000 до 150.000 динара казниће 

се за прекршај физичко лице, које није предузетник ако: 
1) не обавести, или не обавести у прописаном року 

Пореску управу о лицу које је, као нерезидент, опуномоћи-
ло за извршавање послова у вези са пореским обавезама 
(члан 14. став 2); 

2) (брисана)
3) омета или спречава овлашћеног службеника Пореске 

управе у обављању законом утврђене дужности у пореском 
поступку (члан 25. тачка 7); 

4) не обавести, или не обавести у прописаном року 
Пореску управу о отварању или затварању рачуна код 
банке у Аутономној покрајини Косово и Метохија или у 
иностранству (члан 25. тачка 8); 

5) приликом подношења пореске пријаве или другог 
прописаног акта на прописаном месту не унесе свој ПИБ 
(члан 26. став 12);

6) Пореској управи не поднесе, или не поднесе у за-
конском или додатном року пореску пријаву, или ако је 
поднесе непотписану, или у пријаву унесе нетачне податке, 
а не исправи их у прописаном року, или је поднесе без 
потребне документације и доказа од значаја за утврђивање 
пореза (члан 25. тачка 2), члан 38. ст. 2. и 3, члан 40. став 
1. и члан 41);

7) на захтев Пореске управе, не достави или не достави 
на означено место на увид и проверу исправе од значаја 
за опорезивање (члан 44);

8) се, на захтев Пореске управе, не одазове на позив 
ради појашњења, или не пружи податке и информације 
неопходне за утврђивање чињеничног стања од значаја 
за опорезивање (члан 45. и члан 47. став 2);

9) не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији 
или земљишту, односно да се кроз њих или преко њих 
пређе ради увиђаја (чл. 49. и 50);

10) омета спровођење принудне наплате, или ако се не 
удаљи са места на коме се спроводи принудна наплата и 
настави њено ометање, или ако одбије да ствари које по-
седује учини доступним за потребе спровођења принудне 
наплате (члан 89. став 7. и члан 90. став 3);

11) не поступи по решењу о принудној наплати из 
неновчаних потраживања пореског обвезника и Пореској 

управи не преда ствари које дугује пореском обвезнику 
(члан 9. став 2);

12) ствар обухваћену излучном тужбом која му је ос-
тављена на чување не сачува у непромењеном стању до 
окончања спора по излучној тужби (члан 102. став 4);

13) на захтев пореских извршитеља не преда ствар 
пореског обвезника која се код њега налази, а не плати 
пореску обавезу пореског обвезника уместо предаје ствари 
(члан 103. став 1);

14) не поступи по налогу Пореске управе да учествује 
у поступку канцеларијске контроле или да пружи тражена 
објашњења (члан 25. тачка 9) и члан 121. став 1);

15) не стави на располагање одговарајуће место за 
рад пореских инспектора у поступку теренске контроле 
(члан 125. ст. 2. и 3);

16) не омогући пореском инспектору да уђе на земљиште 
и у просторије у којима обавља делатност, а по одобрењу 
суда и у стан, ради подвргавања контроли (члан 125. став 5);

17) не буде присутан током теренске контроле, или од-
бије да учествује у поступку теренске контроле, у складу 
са овим законом (члан 25. тачка 9) и члан 127);

18) на захтев Пореске управе, односно пореског инспек-
тора, не поднесе документацију или не пружи информације 
и обавештења, или не да изјаве од утицаја на утврђивање 
чињеничног стања битног за опорезивање (члан 25. тачка 
3), члан 121. став 1. и члан 127. став 1);

19) пореском инспектору у поступку теренске контроле 
не омогући увид у стање робе, односно у документацију 
или исправе, а не одреди лице које ће то учинити у његово 
име (члан 127. ст. 2. и 3);

20) онемогућава пореског инспектора у спровођењу 
мере одузимања робе или одузимања документације у 
току пореске контроле (члан 130);

21) у поступку прикупљања обавештења не поступи 
по захтеву Пореске полиције (члан 135. став 3).

Порески обвезник из става 1. овог члана који не извр-
ши уплату пореза утврђеног у пореској пријави, односно 
решењем Пореске управе казниће се новчаном казном 
у износу од 50% утврђеног пореза, а не мање од 50.000 
динара (члан 25. тачка 6).

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука 

о локалним комуналним таксама (“Службени гласник 
општине Рашка”, бр. 152/2015). 

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Рашка“, а 
примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-1
Дана: 25. новембра 2016. године 

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНE

Мирјана Скорић
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TАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.
За истицање фирми или назива на пословном простору 

плаћа се локална комунална такса у годишњем износу и то:
1.П равна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и 
предузетници, мала и микро правна лица  која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим преду-
зетника и правних лица која обављају делатности: банкар-
ства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 
велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електро-
привреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу,

у износу од     .....................................      58.000,00 дин.

2. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим 
правних лица која обављају делатности: банкарства; оси-
гурања имовине и лица; производње и трговине нафтом 
и дериватима нафте; производње и трговине на велико 
дуванским производима; производње цемента; поштан-
ских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирма-
рину плаћају на годишњем нивоу, 

у износу од     ................................      15.000,00 дин.

   3. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро 
правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуно-
водство и предузетници, а обављају следеће делатности, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу,   

у износу од: дин.
3. а. 1) за делатност банкарства, Рашка-град, 
...................................................................... 400.000,00
3. а. 2) за делатност банкарства, ван града 
................................................................................ 0,00
3. б. 1) за делатност осигурање имовине и лица, 
Рашка-град ................................................. 350.000,00
3. б. 2) за делатност осигурање имовине и лица, 
ван града .................................................... 150.000,00
3. в.) за делатност мобилних и телефонских услуга,
...................................................................... 400.000,00 
3. г.) за делатност поштанских услуга, Рашка-град
...................................................................... 400.000,00
3. д.) за делатност поштанских услуга ван града 
....................................................................... 40.000,00
3. ђ.) за делатност електропривреде, 
дистрибуције и пренос електричне енергије
..................................................................... 400.000,00 
3.е.1) за делатност производње и трговине нафтом 
и дериватима нафте, бензинске станице и пумпе, 
Рашка-град   ...............................................  260.000,00 
3. е. 2) за делатност производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте, бензинске 
станице и пумпе ван града ......................... 110.000,00
3. е. 3) за делатност производње и трговине нафтом 
и дериватима нафте – гасне пумпе ........... 110.000,00  
3. ж.) за делатност ноћних барова и дискотека
...................................................................... 468.000,00 
3. з.) за делатност казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга 
...................................................................... 468.000,00 

 3. и.) за делатност производња и трговина 
на велико дуванским производима   230.000,00 
3.ј.) за делатност производња цемента  
      230.000,00
  
4. Продавнице и друге пословне јединице, предузећа 

у области трговине и то:
4. а.) робне куће, маркети .......................... 40.000,00
4. б.) продавнице робе у граду  ................. 7.400,00 
4. в.) продавнице робе на селу  ................. 1.000,00

5. Пословне јединице у области угоститељства
5. а.) хотели, мотели   ................................ 105.000,00
5. б.) ресторани, барови, одмаралишта  .. 40.000,00
5. в.) остали угоститељски  објекти   ....... 24.000,00
5. г.) остали угоститељски  објекти који 
не служе алкохолна пића  ..........................  12.000,00

6. Остале основне јединице предузећа:
6. а.) представништва, заступништва, агенције, 
пословнице, откупне станице, магацини  .. 12.000,00
6. б.) стоваришта и складишта .................. 48.000,00

НАПОМЕНА:
Локална комунална такса плаћа се за сваку истакнуту 

фирму односно назив, без обзира где је истакнута и у ком 
облику, изузев предузећа која су у стечају и ликвидацији

Ако се на једном објекту налази више  истакнутих фир-
ми односно назива истог обвезника, такса се плаћа само 
за једну фирму тј. назив по највишој тарифи утврђеног 
износа за истакнуту фирму на објекту.

Фирмом у смислу овог тарифног броја сматра се сваки 
назив или име које упућује на то да  правна лица односно 
физичка лица – предузетници, обављају одређену делат-
ност или занимање.

Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору утврђује се на годишњем нивоу, а наплаћује се 
месечно, у 12 једнаких месечних рата,  до 15-ог у месецу 
за месец који претходи плаћању.

Предузетници и правна лица која су према закону 
којим се уређује рачуноводство разврстана у мала и микро 
правна лица, (осим предузетника и правних лица који 
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 
лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производи-
ма; производње цемента; поштанских, мобилних и теле-
фонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека) а имају годишњи приход до 
50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу 
за истицање фирме на пословном простору.

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за истицање 
назива државних органа и локалне самоуправе, односно 
установа која се преко 50% финансирају из буџета и допри-
носа за обавезно социјално осигурање.

Корисници објеката на Копаонику под тачком 1, 2, 
3, 4, 5, 6. овог тарифног броја плаћају комуналну таксу 
увећану за 50%.

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска 
управа преко Локалне пореске администрације.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-716111843-35. Позив на број код обвезника 
физичких лица је 31-087.

Тарифни број 2.
Локална комунална такса за коришћење рекламних 

паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
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пословног простора на објектима и просторима који при-
падају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.) плаћа се на годишњем 
нивоу у износу од 20% одговарајућих износа утврђених 
у тарифном броју 1. ове Тарифе , зависно од тога да ли су 
разврстани у велика, средња, мала и микро правна лица 
и предузетнике и зависно од делатности које обављају.

Предузетници,  мала и микро правна лица (осим пре-
дузетника и правних лица који обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и тр-
говине на велико дуванским производима; производње 
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бин-
го сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова 
и дискотека) а имају годишњи приход до 50.000.000,00 
динара, не плаћају локалну комуналну таксу из става 1. 
овог члана.

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Орган уп-
раве надлежан за имовинско-правне, комунално-стамбене, 
урбанистичке послове и послове инспекције.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-714431843-12. Позив на број код обвезника 
- физичких лица је 31-087.

Тарифни број 3.
Износ локалне комуналне таксе за држање моторних, 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, која се  плаћа приликом регистрације 
возила утврђује се у следећим највишим износима:

1) за теретна возила:
– за камионе до 2 т носивости ............. 1.620,00 дин
– за камионе од 2 т до 5 т носивости .. 2.170.00 дин
– за камионе од 5 т до 12 т носивости . 3.800,00 дин
– за камионе преко 12 т носивости  ... 5.420,00 дин
2) за теретне  и радне приколице (за 
путничке аутомобиле)  ......................... 540,00 дин
3) за путничка возила
– до 1.150 цм3 ........................................ 540,00 дин
– преко 1.150 цм3  до 1.300 цм3   .......... 1.080,00 дин
– преко 1.300 цм3  до 1,600 цм3 ...........  1.620,00 дин
– преко 1.600 цм3  до 2.000 цм3  .......... 2.170,00 дин
– преко 2.000 цм3  до 3.000 цм3  .......... 3.270,00 дин
– преко 3.000 цм3 .................................. 5.420,00 дин
4) за мотоцикле
– до 125 цм3  .......................................... 440,00 дин
– преко 125 цм3 до 250 цм3  ................. 650,00 дин
– преко 250 цм3 до 500 цм3 ................. 1.080,00 дин
– преко 500 цм3 до 1.200 цм3  ................ 1.310,00 дин
– преко 1.200 цм3  ................................... 1.620,00 дин
5) за аутобусе и комби бусеве – по 
регистрованом седишту  ......................      50,00 дин           
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприко-

лице и специјалне теретне приколице за превоз  одређених 
врста терета:  

– до 1 т носивости  ............................... 440,00 дин
– од 1 т до 5 т носивости   ................... 760,00 дин
– од 5 т до 10 т носивости  .................. 1.030,00 дин
– од 10 т до 12 т носивости  ................ 1.410,00 дин
– преко 12 т носивости  ....................... 2.170,00 дин
7) за вучна возила (тегљаче):  
– чија је снага мотора до 66 киловата .. 1.620,00 дин
– чија је снага мотора од 66 
до 96 киловата  ..................................... 2.170,00 дин
– чија је снага мотора од 96 
до 132 киловата  ................................... 2.720,00 дин

– чија је снага мотора од 132 
до 177 киловата  ................................... 3.270,00 дин
– чија је снага мотора преко 177 
киловата ................................................ 4.350,00 дин
8) за радна возила, специјално адаптирана 
возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована 
возила за превоз пчела ........................  1.080,00 дин

НАПОМЕНА:
1.Такса из овог тарифног броја плаћа се у годишњем 

износу у поступку регистрације возила.
2. Наплату таксе по овом тарифном броју врши орган 

државне управе надлежан за регистрацију  возила у пос-
тупку регистрације.

3.  Не плаћа се такса из овог тарифног броја за пољо-
привредна возила и машине које се региструју и користе 
искључиво за сопствене потребе у пољопривреди.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-714513843-04. Позив на број код обвезника 
– физичких лица је 31-087.

Тарифни број 4. 
За коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација; производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности; плаћа 
се локална комунална такса по 1 м2 дневно:

1. За делатности које се обављају на подручју
– ужег дела Рашке  .................................. 15,00 дин
–  у насељу Супње, Мислопоље, Ново Насеље, Трнавска 

река Варево и Власово  ................................  10,00 дин
–  МЗ Баљевац и МЗ Јошаничка Бања  .. 8,00 дин
–  Туристички центар Копаоник  ........... 30,00 дин
2. За делатности које се обављају повремено ван сталног 

седишта радње  .............................................  40,00 дин

НАПОМЕНА:
Обрачун и наплату комуналне таксе из овог тарифног 

броја врши Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Општинске управе 
Рашка.

Приликом издавања одобрења за коришћење простора 
надлежни орган не може издати одобрење без претходно 
извршене уплате таксе.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-741531843-77. 

Позив на број код обвезника – физичких лица је 31-087.

Тарифни број 5. 
За држање средстава  за игру („забавне игре“); плаћа се 

локална комунална такса по једном средству, дневно и то:
–  билијар  ............................................... 40,00 дин
–  видео игре  .......................................... 120,00 дин

НАПОМЕНА:
1. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и 

апарате за забавне игре Одсеку за буџет и финансије и 
Локалној пореској администрацији.

2. Обвезник таксе из овог тарифног броја дужан је да 
поднесе пријаву надлежном органу општине и Пореској 
управи  Филијала Краљево,  Експозитура Рашка.

3. Не плаћа се такса за приређивање томболе и лутрије 
чији је приход намењен за рад хуманитарних организација.

4. Контролу плаћања таксе из овог тарифног броја 
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врши комунална инспекција, инспекција Локалне пореске 
администрације, као и друге инспекцијске службе за такву 
врсту контроле.

5. Корисници ових апарата на Копаонику плаћају таксу 
по овом тарифном броју увећану за 50%.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-714572843-29. Позив на број код обвезника 
– физичких лица је 31-087.

 
 

Тарифни број 6.
За коришћење слободних површина за камповање, 

постављање шатора или других облика привременог ко-
ришћења, плаћа се комунална такса по 1 м2 дневно 18,00 
динара.

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Орган уп-
раве надлежан за имовинско -правне, комунално-стамбене, 
урбанистичке послове и послове инспекције.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-741533843-91. Позив на број код обвезника 
- физичких лица је 31-087.

Тарифни број 7. 
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских радова плаћа се локална 
комунална такса и то:

1. Приликом извођења радова на објектима 
који изискују раскопавање јавних површина 
по 1м2, плаћа се дневно:
– од 1. априла до 31. октобра  ................... 40,00 дин
– од 1. новембра до 31. марта  .................. 85,00 дин
2. Приликом извођења радова на објектима 
плаћа се по 1м2 бруто површине приликом 
вађења грађевинске дозволе  ................... 40,00 дин
3. Заузимање јавних површина које захтева 
ограђивање објекта (за поседање коловоза, 
тротоара, уређених зелених површина и друго) 
по 1м2  плаћа се дневно  .......................... 35,00 дин
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју умањује се за 50% при 

обрачуну површина поткровља и подрума, као и за адап-
тацију, реконструкцију, надзиђивање и доградњу објекта.

2. Од плаћања комуналне таксе по овом тарифном броју 
ослобађају се инвеститори који граде објекте за потребе 
образовања, социјалне, дечије и здравствене заштите, 
културе и физичке културе, хуманитарних организација, 
месних заједница и објеката чија се изградња сматра 
уређивање грађевинског земљишта.

3. Наплату таксе утврђене овим тарифним бројем врши 
општински орган надлежан за грађевинске и комуналне 
послове у поступку издавања одобрења.

4.  За извођење радова  на Копаонику обвезници плаћају 
таксу по овом тарифном броју увећану за 50%.

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте 
приход буџета општине Рашка и уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-741535843-08.  Позив на број код обвез-
ника - физичких лица је 31-087.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-1
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

2.
На основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 

Рашка, („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 
103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној 25. новембра 2016. године, 
доноси 

О Д Л У К У
О ДАВАњУ САгЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОг  

КОМУНАЛНОг ПРЕДУЗЕћА ПУТЕВИ РАШКА

I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-

дузећа Путеви Рашка бр. 1455/46-3 од 08. новембра 2016. 
године у датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Статут Јавног комуналног 

предузећа Путеви Рашка бр. 1455/46-3 од 08. новембра 
2016. године.

III
Ову Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу 

Путеви Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-2
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

3.
Ha основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ бр. 88/2011), члана 39. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, 
91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) и члана 
22. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 
Дирекција за урбанизам и изградњу у општини Рашка из 
Рашке („Службени гласник општине Рашка“, бр. 168/16), 
Скупштина општине Рашка је, разматрајући Ценовник 
услуга Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка, на 
седници одржаној дана 25. новембра 2016. године, донела 
следећу 

О Д Л У К У
О ДАВАњУ САгЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК 

УСЛУгА ЈАВНОг КОМУНАЛНОг ПРЕДУЗЕћА 
ПУТЕВИ РАШКА

I
Овом Одлуком даје се сагласност на Ценовник услуга 

Јавног комуналног предузећа Путеви Рашка бр. 2252 од. 
07. новембра 2016. године

II
Саставни део ове одлуке је Ценовник услуга Јавног 

комуналног предузећа Путеви Рашка бр. 2252 од. 07. 
новембра 2016. године.

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

ношења.
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IV
Ову Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу 

Путеви Рашка и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-3
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

4.
На основу члана 39. став 1. тачка 10) Статута општине 

Рашка, („Службени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 
103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на седници одржаној 25. новембра 2016. године, 
доноси 

О Д Л У К У
О ДАВАњУ САгЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОг 

КОМУНАЛНОг ПРЕДУЗЕћА „РАШКА“

I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног пре-

дузећа „Рашка“ бр. 66 од 15. новембра 2016. године у 
датом тексту.

II
Саставни део ове Одлуке је Статут Јавног комуналног 

предузећа „Рашка“ бр. 66 од 15. новембра 2016. године.

III
 Ову Одлуку доставити Јавном комуналном пре-

дузећу „Рашка“ и надлежним службама.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-4
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

5.
Hа основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 
24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 
91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 и 155/2016), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
25. новембра 2016. године, доноси

  
О Д Л У К У

О ПРИСТУПАњУ ПРИБАВЉАњУ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ

НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

I
Приступа се прибављању непокретности у јавну своји-

ну у корист општине Рашка непосредном погодбом и то:
– катастарска парцела бр. 3541/1 КО Варево, ливада 3. 

класе, површине 14 ари и 74 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 84, власника Маринковић (Станоје) Јелене у идеалном 

делу од 1/6, Саковић (Станоје) Небојше у идеалном делу 
од 1/6,  Биорац (Милутин) Миланке у идеалном делу од 
2/6 и Тандарић (Милутин) Иванке у идеалном делу од 2/6;

– део катастарске парцеле бр. 3531/1 КО Варево, њива 5. 
класе, површине 7 ари и 49 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 84, власника Маринковић (Станоје) Јелене у идеалном 
делу од 1/6, Саковић (Станоје) Небојше у идеалном делу 
од 1/6,  Биорац (Милутин) Миланке у идеалном делу од 
2/6 и Тандарић (Милутин) Иванке у идеалном делу од 2/6;

– катастарска парцела бр. 3539 КО Варево, воћњак 3. 
класе, површине 9 ари и 20 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 82, власника Саковић (Хранислав) Радована;

– катастарска парцела бр. 3540 КО Варево, воћњак 3. 
класе, површине 7 ари и 29 м2, земљиште у грађевинском 
подручју у Власову, евидентиране у листу непокретности 
бр. 971, власника Милошевић (Милица) Саше.

II
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

III
По доношењу Одлуке о приступању прибављању не-

покретности,  формираће се Комисија која ће спровести 
поступак непосредне погодбе и по окончању истог, Записник 
са одговарајућим предлогом доставити надлежном органу. 

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-5
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

6.
Hа основу члана 3. став 3. Уредбе о условима приба-

вљања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 
гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 45. 
Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“ број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
25. новембра 2016. године, доноси  

Р Е Ш Е њ Е
О ФОРМИРАњУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАњЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

I
Овим Решењем  образује се Комисија за прибављање 

и отуђење непокретности у јавну својину непосредном 
погодбом,  у саставу: 

– Срђан Пузовић, дипл. правник – председник комисије,
– Милка Мијајловић, дипл. ецц. – члан комисије,
– Верољуб Пузовић, машински инж. – члан комисије.
  

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања 

непокретности у јавну својину у корист општине Рашка 
непосредном погодбом и то кат. парцеле бр. 3541/1, дела 
кат. парцеле бр. 3531/1, кат. парцеле бр. 3539 и кат. парцела 
бр. 3540, све КО Варево.
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III
 Записник са одговарајућим предлогом утврђеним у 

поступку непосредне погодбе Комисија ће  доставити 
Општинском већу, ради утврђивања предлога Одлуке,  у 
року од 15 дана од дана доношења Решења.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљено у ,,Службеном гласнику општине Рашка“.

V
Решење доставити именованим члановима Комисије.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-6
Дана: 25. новембра 2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић

7.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Сл. гла-

сник општине Рашка‘‘, број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 
144/14 и 155/16) и члана 9. и 10. Одлуке o спајању уста-
нова оснивањем Установе за туризам и физичку културу 
Општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка‘‘, број 
59/03), Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
25. новембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е њ Е 
О ИМЕНОВАњУ ЧЛАНОВА УПРАВНОг 
И НАДЗОРНОг ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-

СПОРТСКЕ ОРгАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ – РАШКА

I
Именују се у Управни одбор Туристичко - спортске 

организације „Рашка“ – Рашка, на мандатни период од 
4 (четири) године:

– испред локалне самоуправе:
Марија Мартаћ, дипломирани географ – туризмолог 

из Рашке, за председника;
Бранислав Маринковић, дипломирани економиста из 

Рашке, за члана и заменика председника;
Милка Бошњовић, струковни економиста из Рашке, 

за члана;
Ненад Танасковић, факултет спорта и физичког вас-

питања, за члана;
Илија Роглић, дипломирани професор физичког вас-

питања, за члана;
Дејан Ковачевић, машински техничар из Рашке, за члана.
– из реда запослених:
Тања Јовановић, дипломирани економиста, за члана;
Сретен Пешовић, средња стручна спрема, за члана;
Синиша Трифуновић, дипломирани туризмолог, за члана.

II
Именују се у Надзорни одбор Туристичко-спортске 

организације „Рашка“ – Рашка, на мандатни период од 
4 (четири) године:

– испред локалне самоуправе:
Драган Поповић, дипломирани економиста, за пред-

седника;
Јелена Сретеновић, дипломирани правник, за члана;
– из реда запослених:
Снежана Николић, виша туристичка школа, за члана.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-7
Дана 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

8.
На основу члана 13. Закона о здравственој заштити 

(,,Службени гласник РС“, бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/15 и 106/15 ), члана 
38. став 1. и 42. Закона о правима пацијената (,,Службени 
гласник РС“, број 45/13), члана 15. Закона о јавном здрављу 
(„Службени гласник РС“ бр. 25/16) и члана 39. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 
91/2008, 103/2010, 130/2013, 140/2014, 144/2014 и 155/2016), 
Скупштина општине Рашка, на седници одржаној дана 
25. новембра 2016. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАњУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ РАШКА

Члан 1.
Образује се Савет за здравље општине Рашка  (у даљем 

тексту: Савет) као стално радно тело Скупштине општине 
Рашка, на период од 4 године.

Члан 2.
Савет броји најмање 7, а највише 11 чланова, укључујући 

и председника и заменика председника.
 Председника, заменика председника и чланове Савета 

именује Скупштина општине од представника локалне 
самоуправе, представника удружења грађана из реда 
пацијената, здравствених установа са територије општине 
Рашка, као и надлежне филијале Републичког фонда за 
здравствено осигурање.

  
Члан 3.

Савет обавља следеће задатке:
1) у области заштите права пацијената: 
– разматра приговоре о повреди појединачних права 

пацијената на основу достављених и прикупљених доказа 
и утврђених чињеница; 

– о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца 
приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се при-
говор односи и даје одговарајуће препоруке; 

– разматра извештаје саветника пацијената, прати оства-
ривање права пацијената и предлаже мере за заштиту и 
промоцију права пацијената; 

– подношење годишњег извештаја о раду и предузетим 
мерама за заштиту права пацијената Скупштини општине 
Рашка и министарству надлежном за послове здравља, 
а ради информисања и остваривања потребне сарадње 
извештај се доставља и Заштитнику грађана. 

2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о 
јавном здрављу : 

– мeђусeктoрска сарадња, кooрдинaциjа, подстицање, 
oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти 
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, зajeдничкoм 
aктивнoшћу сa oргaнима општине, нoсиoцимa aктивнoсти 
и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa; 

– праћење извeштajа зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи 
здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи општине 
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Рашка кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру 
пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. 
Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo 
унaпрeђeњe, укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних 
услугa у општини Рашка;

 – дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу 
општине Рашка, кojи усвaja Скупштинa општине и прaти 
њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти 
jaвнoг здрaвљa; 

– иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje 
здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и унапређење 
здравља, спречавања и сузбиjaњa заразних и хроничних 
нeзaрaзних болести, повреда и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи 
општине Рашка крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг 
здрaвљa; 

– дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних 
прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, кoje дoнoси општина 
Рашка;

 – учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa 
jaвнoг здрaвљa у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa из 
члaнa 11. Закона о јавном здрављу; 

– jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa 
у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa; 

– oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду; 
– дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и 

учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa територији општине 
Рашка, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу; 

– извeштaвaње Скупштине општине и завода зa jaвнo 
здравље o свом раду у областима деловања jaвнoг здравља 
(шестомесечно); 

– подношење годишњег извештаја о раду и предузетим 
мерама Скупштини општине и заводу зa jaвнo здрaвљe у 
oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

3) обављање и других послова и задатака у складу и на 
начин утврђен одредбама Статута, Пословника Скупштине 
општине Рашка и одредбама Пословника Савета.  

Члан 4.
Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета..

Члан 5.
Савет може образовати радне тимове за поједина питања 

из области јавног здравља и заштите права пацијента.
За обављање појединих стручних послова за потребе 

Савета, Савет може предложити Општинском већу општине 
Рашка да ангажује друга правна и физичка лица.

Члан 6.
Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке сред-

ства се обезбеђују у буџету општине Рашка.
Председнику, заменику председника и члановима Са-

вета припада новчана накнада за учешће у раду Савета. 
Висина и начин исплате накнаде одређују се посебним 

актом који доноси Скупштина општине Рашка на предлог 
Комисије за административна питања.

Члан 7.
Стручне и административне послове за потребе Савета 

врши Општинска управа општине Рашка.

Члан 8.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-8
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

9.
На основу члана 20., 32. и 36. Закона о локалној само-

управи (,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 42. став 
3. Закона о правима пацијената (,,Сл. гласник РС“, бр. 
45/2013), члана 2. Одлуке о образовању Савета за здравље 
општине Рашка и члана 15. и 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10 и 
130/13), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије 
за административна питања, на седници одржаној дана 
25. новембра 2016. године, доноси  

Р Е Ш Е њ Е
О РАЗРЕШЕњУ И ИМЕНОВАњУ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ 
РАШКА

I
Овим Решењем разрешавају се и именују чланови 

Савета за здравље општине Рашка.

II
Разрешавају се дужности у Савету за здравље општине 

Рашка
– Јелена Веселиновић, лекар из Рашке, председник Савета,
– Маја Ђеловић, апсолвент психологије из Гњилице, 

члан Савета,
– Славомир Коловић, стоматолог из Рашке, члан Савета,
– Драган Вељовић, доктор медицине из Рашке, члан 

Савета,
– Горан Станић, физиотерапеут из Баљевца, члан Савета,
– Сања Вучинић Покимица из Краљева, представник 

Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање 
за Рашки округ Краљево, члан Савета,

– Милица Станишић пензионерка из Рашке, представ-
ник удружења грађана, члан Савета.

  
III

У Савет за здравље општине Рашка именују се
– Иванa Алексић, лекар из Супња, за председника Савета,
– Бојан Милојевић, лекар из Рашке, за заменика пред-

седника Савета,
– Драган Вељовић, лекар из Супња, за члана Савета,
– Јован Петровић, лекар из Рашке, за члана Савета,
– Биљана Зврмбаловић, лекар из Рашке, за члана Савета,
– Марија Бошковић, лекар из Рашке, за члана Савета,
– Марија Ристовић, виши физиотерапеут, из Рашке, 

за члана Савета,
– Сања Вучинић Покимица из Краљева, представник 

Филијале Републичког фонда за здравствено осигурање 
за Рашки округ Краљево, за члана Савета,

– Зоран Милошевић, председник Друштва за борбу 
против шећерне болести „Рашка“, за члана Савета.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја-

вљено у ,,Службеном гласнику општине Рашка“.

V
Решење доставити именованим члановима Савета.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-9
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мирјана Скорић
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10.
На основу члана 111. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка‘‘, бр. 91/2008, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16), члана 70. Пословника Скупштине 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка‘‘, бр. 
91/08, 95/08 и 132/13) и члана 11. Одлуке о празнику и 
слави општине Рашка („Службени гласник општине Раш-
ка‘‘, бр. 165/16), Скупштина општине Рашка, на седници 
одржаној 25. новембра 2016. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  њ  Е
I

Одређују се делегације за полагање венаца на спомен 
обележја, а поводом Дана ослобођења општине Рашка у 
Другом светском рату и то:

А. За полагање венаца на споменик на тргу у центру 
Рашке:

1. Игњат Ракитић 
2. Раденко Цветић
3. Драшко Радосављевић
4. Данијела Матовић
5. Мирјана Скорић.
Б. За полагање венаца на споменик у Биљановцу:
1. Др Бојан Миловановић 
2. Драган Ђоковић
3. Илија Лазаревски
4. Немања Поповић
5. Марина Милић.
В. За полагање венаца на споменик у Јошаничкој  

Бањи:
1. Дејан Котурановић 
2. Лазар Мандић 
3. Јелена Пузовић 
4. Драган Каровић 
5. Владимир Милетић.
г. За полагање венаца на споменик у Баљевцу:
1. Ђорђе Гогић 
2. Ненад Алексић 
3. Срдан Терзић 
4. Милена Рашковић  
5. Миљан Николић.
Д. За полагање венаца на споменик у градцу: 
1. Верица Вујанац 
2. Зоран Росић 
3. Владан Чоловић 
4. Стеван Бакрачевић  
5. Милан Покимица.

II
Полагање венаца ће се обавити  27. новембра 2016. 

године, у 9,00 сати.

III
Решење доставити свим  члановима  делегација.
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VIII-11/2016-10
Дана: 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

11.
На основу члана чланова 53., 54. и 55. Закона о основа-

ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење и 68/2015) и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка‘‘, број 91/08, 103/10, 

130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на предлог Комисије за административна питања, 
на седници одржаној 25. новембра 2016. године, донела је

Р Е Ш Е њ Е 
О РАЗРЕШЕњУ И ИМЕНОВАњУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОг ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЈОШАНИЧКА БАњА‘‘ У ЈОШАНИЧКОЈ БАњИ

I
Разрешава се Владимир Милетић, економиста из Јо-

шаничке Бање, чланства у Школском одбору Основне 
школе „Јошаничка Бања‘‘, испред Савета родитеља, због 
поднете оставке.

II
Именује се Гордана Тодоровић, туристички техничар 

из Јошаничке Бање, за члана Школског одбора Основне 
школе „Јошаничка Бања‘‘, испред Савета родитеља.

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-VIII-11/2016-11
Дана 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић

12.
На основу члана чланова 53., 54. и 55. Закона о основа-

ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење и 68/2015) и члана 39. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка‘‘, број 91/08, 103/10, 
130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине 
Рашка, на предлог Комисије за административна питања, 
на седници одржаној 25. новембра 2016. године, донела је

Р Е Ш Е њ Е 
О РАЗРЕШЕњУ И ИМЕНОВАњУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОг ОДБОРА гИМНАЗИЈЕ У РАШКИ

I
Разрешава се Небојша Вељовић, професор физичке 

културе из Рашке, чланства у Школском одбору Гимназије 
у Рашки, испред Савета родитеља, обзиром да му је дете 
завршило школовање у овој школи.

II
Именује се Оливера Бабић, дипломирани правник из 

Рашке, за члана Школског одбора Гимназије у Рашки, 
испред Савета родитеља.

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-VIII-11/2016-12
Дана 25. новембра 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Мирјана Скорић
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13.
На основу члана 100. став 1. тачка 3. Закона о  плани-

рању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 53. 
став 2.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта („Сл. гласник општине Рашка“ бр.135/2013) и 
члана 39. став 1. тачка 16. Статута општине Рашка („Сл. 
гласник општине Рашка“, бр. 91/2008, 103/2010, 130/2013, 
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Рашка, на 
седници одржаној 25. новембра 2016. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  њ  Е
О ОТУЂЕњУ гРАЂЕВИНСКОг ЗЕМЉИШТА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОгОДБОМ

I
ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом грађевинско 

земљиште у јавној својини означено као кат. парцела бр. 
39/32 КО Рашка, површине 119m2, Драгици Биорац из 
Рашке, ул. Душана Дражовића Двице 18А, ради фор-
мирања грађевинске парцеле у складу са чланом 70. став 
3., тачка 2, Закона о  планирању и изградњи.

II
Именована је  дужна да у року од 30 дана од дана 

коначности овог решења са Општином Рашка закључи 
уговор о отуђењу грађевинског земљишта. 

III 
Решење доставити: Именованој, Општини Рашка, Служби 

за катастар непокретности Рашка и надлежним службама. 

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

V
Решење је коначно у управном поступку, а против 

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

О б р а з л о ж е њ е
Именована је поднела захтев Комисији СО Рашка за 

отуђење непосредном погодбом грађевинског земљишта 
у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 39/32 КО 
Рашка, површине  119m2, КО Рашка. 

Комисија је установила да су испуњени сви услови за 
отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом 
предвиђени чланом 100. став 1. тачка 3. Закона о плани-
рању и изградњи, те је на основу члана 8. Правилника 
о току и процедури поступка отуђења и давању у закуп 
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 
непосредном погодбом упутила предлог решења о отуђењу 
непосредном погодбом предметног земљишта.

Имајући у виду све напред наведено Скупштина општине 
Рашка је донела решење као у диспозитиву.
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