
1.
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању 

за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 
и 88/10) и члана 39. 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 предлог 
Општинског већа општине Рашка и Локалног савета за 
запошљавање општине Рашка, на седници одржаној 26. 
јануара 2017. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О УсвајањУ ЛОКаЛнОг аКциОнОг пЛана 
запОшљавања Општине РашКа за 2017. 

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине 

Рашка за 2017. годину у датом тексту.
Члан 2.

Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план 
запошљавања општине Рашка за 2017. годину.

Члан 3.
Одлуку доставити Националној служби за запошљавање 

Републике Србије и надлежним службама.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/17-1
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
2.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16) Скупштина општине Рашка, 
разматрајући План и програм рада за 2017. годину Центра 
за социјални рад Рашка, на седници одржаној 26. јануара 
2017. године, донела је 

О Д Л У К У
О ДавањУ сагЛаснОсти на пЛан 

и пРОгРаМ РаДа центРа за сОцијаЛни РаД 
РашКа за 2017. гОДинУ 

I
Даје се сагласност на План и програм рада Центра за 

социјални рад Рашка за 2017. годину у датом тексту.
II

Саставни део ове Одлуке је План и програм рада Центра 
за социјални рад Рашка за 2017. годину бр. 551-3841 од 
29.12.2016. године.

III
Ову Одлуку доставити Центру за социјални рад Рашка 

и надлежним службама.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-2
Дана 26. јануара 2017. године 

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић

3.
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 12 става 1. 
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 
36/201, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) а у вези са 
чланом 76. став 1. и чланом 5. ставом 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), 
као и чланом 39. став 1. тачке 9. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“ број 91/08, 103/10, 
130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), на седници Скупштине 
општине Рашка, која је одржана дана 26. јануара 2017. 
године, донета је

О Д Л У К а
О изМенаМа и ДОпУнаМа ОДЛУКе О 
УсКЛађивањУ пОсЛОвања јавнОг 
КОМУнаЛнОг пРеДУзећа „РашКа‘‘ 

из РашКе са заКОнОМ О јавниМ 
пРеДУзећиМа

Члан 1.
Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о усклађи-

вању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из 
Рашке са законом о јавним предузећима („Службени гласник 
општине Рашка бр. 165/2016), у циљу спровођења статусне 
промене припајања између Јавног комуналног предузећа 
„Рашка“ Рашка као друштва стицаоца са једне стране и Јавног 
предузећа за стамбене услуге „Стан“ Рашка, као друштва 
преносиоца са друге стране, обзиром да су се Уговором о 
статусној промени припајања, друштво преносилац и друштво 
стицалац сагласили да ће основни капитал Друштва стицаоца 
бити повећан тако што ће бити једнак збиру регистрованих 
основних капитала друштва стицаоца и друштва преносиоца  
и износиће 1.221.840,97 динара.

Члан 2.
У члану 16. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке са Законом о 
јавним предузећима, мења се став 1. који сада гласи

„Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Рашка“ 
чине новчана средства у укупном износу од 1.221.840,97 
динара.“

Члан 3.
Јавно комунално предузеће „Рашка“ дужно је да Статут 

усклади са овом одлуком у року од 60 дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 4.
Ова одлуке ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Рашка“.
Након извршене регистрације статусне промене при-

пајања и објављивања измена и допуна оснивачког акта, вд 
директор ЈКП „Рашка“ је обавезан да сачини пречишћен 
текст оснивачког акта у складу са законом. 
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-3
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
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I
 Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Рашка (у даљем тексту: комисија).  

 Комисија има председника и четири члана, које именује 
Скупштина општине Рашка на период од три године. 

II
 У комисију за спровођење јавног конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Рашка, на период од три године, именују се: 

за председника: 
Мирко Шћеловић, дипл. правник, 
за чланове: 
– Срђан Пузовић, дипл. правник, 
– Ратко Андријанић, дипл. економиста,
– Мирослав Чомагић, дипл. правник,
– Марина Лазовић, дипл. правник.

III
  Задатак Комисије је да: 
– спроводи јавни конкурс за избор директора јавних 

предузећа, чији је оснивач општина Рашка у складу са 
одлуком Скупштине општине Рашка о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора и огласа о јавном конкурсу, 

– прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе 
и саставља списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак, 

– донесе закључак о одбацивању неблаговремених, 
неразумљивих и пријава уз које нису приложени сви 
потребни докази, 

– у изборном поступку оцењивањем стручне оспо-
собљености знања и вештина, утврди резултат кандидата 
за именовање директора јавног предузећа, 

– кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак 
достави писмено обавештење о томе када почиње изборни 
поступак, најмање осам дана пре отпочињања поступка, 

– ако се изборни поступак спроводи у више делова 
кандидате на почетку сваког дела обавести о томе кад 
почиње наредни део изборног поступка, 

– састави ранг листу са највише три кандидата која 
су са најбољим резултатима испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа, 

– ранг листу и записник о спроведеном изборном 
поступку достави Општинској управи општине Рашка,

 – кандидату који је учествовао у изборном поступку 
на његов захтев у року од два дана од пријема захтева 
омогући увид у конкурсну документацију у присуству 
члана Комисије, 

– врши и друге послове у складу са Законом о јавним 
предузећима, Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа и Одлуком Скупштине општине Рашка 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора. 

IV
Комисија доноси Пословник о раду. 

V
Организационе и административно-техничке послове 

за потребе комисије обавља Општинска управа општине 
Рашка. 

VI
Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка”. 
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-6
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине                                                                                                

Мирјана скорић

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

бени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16), и члана 37. став 2. у вези са 
чланом 41. став 2. Уговора о оснивању друштва с ограни-
ченом одговорношћу за управљање чврстим отпадом на 
територијама града Краљево и општина Врњачка Бања, 
Параћин, Рашка, Трстеник, Скупштина општине Рашка, на 
седници одржаној дана 26. јануара 2017. године, донела је

Р е ш е њ е
О ДавањУ сагЛаснОсти на ОДЛУКУ 
сКУпштине РегиОнаЛнОг центРа 

за УпРављање КОМУнаЛниМ ОтпаДОМ 
„РегиОн КРаљевО“ О изБОРУ пРеДсеДниКа 

сКУпштине ДРУштва
I

Даје се сагласност на Одлуку Скупштине Регионал-
ног центра за управљање комуналним отпадом „Регион 
Краљево“ д.о.о, број 1/17 од 13.01.2017. године о избору 
председника Скупштине Друштва.

II
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном гласнику општине Рашка“.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-7
Дана: 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
8.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени 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 
39. Статута општине Рашка („Службени гласник општине 
Рашка“, бр. 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 155/16) 
и предлога Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 119-01-00358/2016-11 од 22.11.2016. 
године, Скупштина општине Рашка, на седници одржаној 
26. јануара 2017. године, донела је

Р е ш е њ е
О ОБРазОвањУ КОМисије за пЛанОве 

Општине РашКа
I

ОБРазУје се Комисија за планове општине Раш-
ка ради обављања стручних послова у поступку израде 
и спровођења планских докумената, стручне провере 
усклађености урбанистичког пројекта са планским доку-
ментом и овим законом, као и давања стручног мишљења 
по захтеву надлежних органа управе.

II
У Комисију из тачке  I. овог решења именују се:
– испред локалне самоуправе:
1. Бранко Ж. Костић из Рашке, дипл. инг. арх., лиценца 

бр. 200 135 112, за председника,
2. Мирјана М. Димитријевић из Рашке, дипл. инг. арх., 

лиценца бр. 200 094 106, за заменика председника,
3. Радомир М. Божић из Рашке, дипл. инг. ел., лиценца 

бр. 450 I 343 14, за секретара,
4. Весна М. Јовановић Милошевић из Крагујевца, дипл. 

инг. арх., лиценца бр. 200 089 606, за члана.
– испред Министарства грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре:
1. Славиша М. Чамагић из Краљева, дипл. инг. арх., 

лиценца бр. 200 004 003, за члана,
2. Марија М. Мишовић из Београда, дипл. просторни 

планер, лиценца бр. 201 125 811 за члана.

4.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 
104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 39. став 1. тачка 
15. 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 26. 
јануара 2017. године, донела  је

О Д Л У К У
o пРестанКУ  пРава КОРишћења  

на непОКРетнОстиМа
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се престанак права коришћења, 
досадашњем кориснику Јавном предузећу за стамбене 
услуге „Стан“ Рашка, на следећим непокретностима:

I)
– Пословна просторија у Улици Ибарској, број 19 А у 

Рашки, површине 45 m2

– Пословна просторија у Улици Ибарској, број 19 Б у 
Рашки, површине 16 m2

– Пословна просторија у Улици  Душановој, број 10 у 
Рашки, површине 42 m2,.

– ословна просторија у Улици  Ратка Луковића, број 
27А у Рашки, површине 35 m2

– Пословна просторија у Улици Ратка Луковића, број 
27Б у Рашки, површине 37 m2

– Пословна просторија у Улици Ратка Луковића, број 
27Ц у Рашки, површине 32 m2

– Пословна просторија у Улици Милуна Ивановића, 
број 16 у Рашки, површине 50 m2

– Пословна просторија у Улици Милуна Ивановића, 
број 16/1 у Рашки, површине 34 m2,

– Пословна просторија у Улици  Душановој бб у Рашки, 
површине 88 m2

– Пословна просторија у Улици Ратка Луковића, број 
8 у Рашки , површине 60 m2

– Гаража у Улици Ибарској у Рашки, површине 10 m2

– Канцеларије ( укупно 9) које се налазе у поткровљу зграде 
Тржно – пословног центра у Улици Немањиној у Рашки.

– Пословна просторија у Улици Рударске чете број 2 
у Баљевцу, површине 32m2

– Пословна просторија у Улици  ЈНА У Баљевцу (Ом-
ладински дом) , површине 137m2

II)
– Објекат Нове техничке базе на Копаонику, који се 

састоји од
– Управне зграде, укупне површине 565,50 m2

– Лучног дела, укупне површине 296 m2

– Магацинског дела, укупне површине 1380 m2

– Портирнице, укупне површине 14 m2

Члан 2.
Престанком права коришћења на наведеним непокрет-

ностима, досадашњем кориснику Јавном предузећу за 
стамбене услуге „Стан“, сва права и обавезе у вези са њима 
прелазе на  носиоца права јавне својине, општину Рашка. 

Члан 3.
Општинска управа општине Рашка ће за потребе носиоца 

права јавне својине обављати послове  које се односе на 
управљање непокретностима у јавној својини општине 
Рашка, које непосредно не служе извршавању надлежности 
органа и организација јединице локалне самоуправе, 
односно издавање у закуп  наведених непокретности, 
закључивање уговора о закупу, вођење прописане евиденције 
непокретности, организовање и  наплату накнаде од давања 
у закуп, односно на коришћење и остваривање прихода у 
корист буџета општине Рашка.

Члан 4.
Одлуку доставити Јавном предузећу за стамбене услуге 

„Стан“ и надлежним службама.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важе:
Уговор о преносу права управљања на непокретностима, 

број 2344 од 11. 04. 1966. године;
Решење о преносу права коришћења и управљања 

пословних и других објеката у делу који се односи на ЈП 
„Стан“ ( члан 1 став 1. тачка 5. Решења), број 06-V-7/2005, 
од 04. 07. 2005. год;

Одлука о употреби и коришћењу пословног простора у 
делу који се односи на ЈП „Стан“  ( члан 2. став 1. алинеја 
3 и Члан 4. Став 1.), број 06-II-10/2009, од 17.02.2009. год;

Одлука о давању на коришћење нераспоређеног простора 
у Новој техничкој бази на Копаонику, број 06-II-47/2011, 
од 01.11.2011. године.

Одлука о преносу права коришћења пословног простора 
у Новој техничкој бази на Копаонику, број 06- VIII-6/2016-
12, од 02.09.2016. год.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-4
Дана: 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
5.
На основу члана 39. Статута општине Рашка („Служ-

бени гласник општине Рашка“,  бр. 91/08, 103/10, 130/13, 
140/14, 144/14 и 155/16), Скупштине општине Рашка, на 
седници одржаној 26. јануара 2017. године, доноси

Р е ш е њ е
О иМенОвањУ КОМисије

I
Именује се комисија у саставу
1) Драгиша Павловић, председник,
2) Милка Мијајловић, члан,
3) Иван Милићевић, члан.

II
Задатак комисије је да сходно члану 2. став 2 и 3 уговора 

о закупу грађевинског земљишта ОВ.1. бр. 2012/10 од 23. 
08. 2010. године који је закључен са „Г- инвест“ д.о.о. 
Београд,  ул. Француска 24, изврши обрачун закупнине на 
основу ревизије параметара на основу којих је утврђена 
закупнина по наведеном уговору и о томе сачинити посебан 
записник који ће доставити доносиоцу овог решења.

III
Решење објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.
IV

Одлуку доставити именованима и надлежним службама. 
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-5
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
6.
На основу члана 34. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16), а у вези са чланом 
4. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16) и 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 26. јануара 2017. године, донела је 

Р е ш е њ е 
О ОБРазОвањУ КОМисије за спРОвОђење 

јавнОг КОнКУРса за изБОР ДиРеКтОРа 
јавниХ пРеДУзећа Чији је ОсниваЧ 

Општина РашКа 
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III
Мандат председника и чланова Комисије траје четири 

године.
IV

 Лицима која су именована у комисију за рад у комисији 
припада накнада у складу са законом.

 Право на накнаду имају лица која нису у радном од-
носу у надлежном органу општине Рашка који спроводи 
поступак стручне контроле и поступак јавног увида и 
којима није у опису посла обављање послова из делокруга 
рада комисије.

V
Решење доставити именованим лицима.

VI
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.  
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-8
Дана: 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
9.
На основу чланова 53., 54. и 55. Закона о основама 

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 26. јануара 2017. године, донела је

Р е ш е њ е 
О РазРешењУ и иМенОвањУ ЧЛана 
шКОЛсКОг ОДБОРа ОснОвне шКОЛе 

„РашКа‘‘ У РашКи
I

Разрешава се Марко Јаковљевић, професор разредне 
наставе – учитељ, из Варева, чланства у Школском одбору 
Основне школе „Рашка‘‘  у Рашки, испред локалне само-
управе, због поднете неопозиве оставке.

II
У Школски одбор Основне школе „Рашка“ у Рашки 

именује се Лидија Глођовић, дипломирани економиста 
из Рашке, за члана испред локалне самоуправе.

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

шења а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Рашка“.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-9
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
10.
На основу члана 209. Закона о општем управном пос-

тупку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „Служ-
беном гласнику РС“, бр. 30/2010) и члана 39. 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 26. јануара 2017. 
године, донела је 

з а К љ У Ч а К
О испРавци гРешКе У РешењУ

I
У Решењу о разрешењу и именовању члана школског 

одбора Гимназије у Рашки I Број: 06-VIII-11/2016-12 од 25. 
11. 2016. године исправља се грешка у тачки I решења тако 
што  уместо „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“, треба 
да стоји:

„Разрешава се Небојша Вељковић, ватрогасац из Рашке, 
чланства у Школском одбору Гимназије у Рашки, испред 
Савета родитеља, обзиром да му је дете завршило шко-
ловање у овој школи.“

II
На основу овог закључка белешку о исправци уписати 

у изворно решење I Број: 06-VIII-11/2016-12 од 25.11.2016. 
године. 

III
Закључак доставити Гимназији Рашка и надлежним 

службама.
сКУпштина Општине РашКа
I Број: 06-VIII-14/2017-11
Дана 26. јануара 2017. године

пРеДсеДниК
сКУпштине Општине

Мирјана скорић
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