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1.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС”, број 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”, број 24/2012) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка”, 
број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној дана 21. марта 
2016. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ 

ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ I БРОЈ: 06-VII-37/2016-2 ОД 04. МАРТА 

2016. ГОДИНЕ

I
У Одлуци о приступању прибављању непокретности 

у јавну својину I Број: 06-VII- 37/2016-2 од 04. 03. 2016. 
године у ставу I алинеја 12 додаје се:

– катастарска парцела 1963/1 КО Драганићи, ливада 
пете класе, површине 50,47 ари на потесу Бачиште, еви-
дентирана у листу непокретности бр. 7, власник Земљо-
радничка задруга ,,Рашка“, из Рашке. 

II
Све остале одредбе одлуке остају на снази.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка”.

Образложење
У Одлуци која се мења потребно је приступити при-

бављању у јавну својину општине Рашка ради форми-
рања индустријске зоне и парцеле бр. 1963/1 КО Дра-
ганићи, ливада пете класе, површине 50,47 ари на потесу 
Бачиште, евидентиране у листу непокретности бр. 7, 
власник Земљорадничка задруга ,,Рашка“, из Рашке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-38/2015-1
Дана: 21. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

2.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС”, број 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”, број 24/2012) и члана 39. тачка 14. Статута 
општине Рашка („Службени гласник општине Рашка”, 
број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14 и 144/14), Скупштина 
општине Рашка, на седници одржаној дана 21. марта 
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМI БРОЈ: 06-VII-
37/2016-3 ОД 04. 03. 2016. ГОДИНЕ

I
У Решењу о формирању Комисије за прибављање 

непокретности у јавну својину непосредном погодбом I 
Број: 06-VII-37/2016-3 од 04. 03. 2016. године у ставу II 
додаје се:

– и катастарска парцела бр. 1963/1.

II
Све остале одредбе одлуке остају на снази.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка”.

Образложење
У Одлуци која се мења потребно је приступити при-

бављању у јавну својину општине Рашка ради форми-
рања индустријске зоне и парцеле бр. 1963/1 КО Дра-
ганићи, ливада пете класе, површине 50,47 ари на потесу 
Бачиште, евидентиране у листу непокретности бр. 7, вла-
сник Земљорадничка задруга ,,Рашка“, из Рашке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-38/2015-2
Дана: 21. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан
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3.
Hа основу члана 27. став 10 Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, број 72/2011) члана 3. став 4. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретно-
сти непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јав-
ној својини и поступцима јавног надметања и прикупља-
ња писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/ 
2012) и члана 39. тачка 14. Статута општине Рашка 
(„Службени гласник општине Рашка“, број 91/08, 103/10, 
130/13, 140/14, 144/14 и 155/16), Скупштина општине Ра-
шка, на предлог Комисије за прибављање непокретно-
сти, на седници одржаној дана 21. марта 2016. године, 
доноси  

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I
Прибављају се непокретности у јавну својину у ко-

рист општине Рашка, непосредном погодбом и то: 
– катастарска парцела 1915/2 КО Драганићи, ливада 

четврте класе, површине 2,44 ара на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр. 7 за земљиште 
по цени од 36.600,00 динара, катастарска парцела 1916/7 
КО Драганићи, њива треће класе, површине 28,15 ари и 
њива четврте класе у површини од 35,15 ари, укупне 
површине 63.30 ари, на потесу Бачиште, евидентиране у 
листу непокретности бр.7 за земљиште по цени од 
949.500,00 динара  и за засад тополе по цени од 
650.000,00 динара, катастарска парцела 1961/5 КО 
Драганићи, њива треће класе, површине 2,65 ари и њива 
пете класе у површини од 2,75 ари, укупне површине 
5.40 ари на потесу Бачиште, евидентиране у листу непо-
кретности бр. 7 за земљиште по цени од 81.000,00 динара 
и катастарска парцела 1963/1 КО Драганићи, ливада пете 
класе, површине 50,47 ари на потесу Бачиште, евиденти-
ране у листу непокретности бр. 7 за земљиште по цени од 
757.050,00 динара  и за засад тополе по цени од 
450.000,00 динара власника Земљорадничка задруга 
„Рашка“ из Рашке, што укупно износи 2.924.150,00 
динара.  

– катастарска парцела 1961/6 КО Драганићи, њива 
треће класе, површине 62,26 ари на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр. 369, власника Ви-
дић (Драгослава) Милинко из Новог Пазара, за земљи-
ште по цени од 933.900,00 динара и за засад шљива по 
цени од  527.670,00 динара ,  што укупно износи 
1.461.570,00 динара.  

– катастарска парцела 1961/7 КО Драганићи, њива 
треће класе, површине 87,43 ара на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр. 370, власника Са-
маиловић (Ивана) Мирослав из Супња, Рашка, за земљи-
ште по цени од 1.311.450,00 динара и за засад крушке по 
цени од 1.387.375,00 динара, што укупно износи 
2.698.825,00 динара.  

– катастарска парцела 1961/1 КО Драганићи, њива пе-
те класе, површине 1.42,34 ха на потесу Бачиште, еви-
дентиране у листу непокретности бр. 378, власника 
Терзић (Вучете) Југослав из Трнаве и Терзић (Миладина) 
Миленке из  Рашке, за земљиште по цени од 2.135.100,00 

динара и за засад тополе по цени од 2.770.000,00 динара, 
што укупно износи 4.905.100,00 динара.  

– катастарске парцеле 1915/1 КО Драганићи, ливада 
четврте класе, површине 7.42 ара на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр. 329, за земљи-
ште по цени од 111.300,00 динара и катастарске парцеле 
1916/6 КО Драганићи, њива треће класе, површине 36.46 
ари и њива четврте класе у површини од 28,65 ари укупне 
површине 65.11 ари,  на потесу Бачиште, евидентиране у 
листу непокретности бр.329, за земљиште по цени од 
976.650,00 динара и за засад јабука по цени од 668.700,00 
динара  власника Петровић (Љубинка) Момир из 
Драганића, што укупно износи 1.756.650,00 динара.  

– катастарске парцеле 1915/6 КО Драганићи, ливада 
четврте класе, површине 6.68 ари на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр.270 за земљи-
ште по цени од 100.200,00 динара и катастарске парцеле 
1916/1 КО Драганићи, њива треће класе, површине 38.66 
ари и њива четврте класе у површини од 25,10 ари укупне 
површине од 63.76 ари на потесу Бачиште, евидентира-
не у листу непокретности бр. 270 за земљиште по цени од 
956.400,00 динара и за засад јабука по цени од 743.000,00 
динара, власника Петровић (Љубинка) Драгош из Дра-
ганића, што укупно износи 1.799.600,00 динара.

– катастарске парцеле 1915/3 КО Драганићи, ливада 
четврте класе, површине 3.71 ари на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр. 328 за зем-
љиште по цени од 55.650,00 динара и катастарске пар-
целе 1916/3 КО Драганићи, њива треће класе, површине 
25.62 ара и њива четврте класе у површини од 15,09 ари у 
укупној површини од 40,71 ари на потесу Бачиште, 
евидентиране у листу непокретности бр. 328 за земљи-
ште по цени од 610.650,00 динара и за засад шљива по 
цени од 351.000,00 динара, власника Петровић (Драго-
слава) Жарко из Рашке, што укупно износи 1.017.300,00 
динара.

II
На основу ове Одлуке овлашћује се председник 

општине Рашка, Игњат Ракитић, да закључи Уговоре о 
прибављању непокретности у јавну својину општине 
Рашка, са власницима непокретности.

III
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

IV
Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине 

Рашка“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-38/2016-5
Дана: 21. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миловановић др Бојан

4.
На основу члана 13. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 54/11) и члана 
39. Статута општине Рашка („Службени гласник општи-
не Рашка“, број 91/08, 103/10, 130/13, 140/14, 144/14 и 

21. mart 2016.
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155/16), Скупштина општине Рашка, на седници одржа-
ној 21. марта 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА, 

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

I
Овим Решењем врши се разрешење и именовање чла-

нова, заменика чланова и заменика секретара Изборне 
комисије општине Рашка у сталном саставу. 

II
Разрешава се АНДРИЈАНА МИЛЕНКОВИЋ, члан 

СНС-а, дипломирани социјални радник из Рашке, ду-
жности заменика члана Изборне комисије општине Ра-
шка у сталном саставу.

Разрешава се МИЛАН ПОКИМИЦА, члан ПУПС-а, 
дипломирани социјални радник из Рашке, дужности за-
меника члана Изборне комисије општине Рашка у стал-
ном саставу.

Разрешава се ВЕЉКО ЧОРБИЋ, члан УРС-а, дипло-
мирани правник из Рашке, дужности заменика члана Из-
борне комисије општине Рашка у сталном саставу.

Разрешава се ЈОВАНА РАДИВОЈЕВИЋ, члан СПС-а, 
дипломирани економиста из Рашке, дужности члана Из-
борне комисије општине Рашка у сталном саставу.

Разрешава се НИКОЛА ДУГАЛИЋ, члан СПС-а, ср-
едња стручна спрема из Рашке, дужности заменика чла-
на Изборне комисије општине Рашка у сталном саставу.

Разрешава се МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ, члан Је-
динствене Србије, инжењер животне средине из Рашке, 
дужности заменика члана Изборне комисије општине 
Рашка у сталном саставу.

Разрешава се ТАТЈАНА ПОПОВИЋ, дипломирани 
правник из Рашке, дужности заменика секретара Избор-
не комисије општине Рашка у сталном саставу.

III
Именује се ВЛАДАН СТАНИШИЋ, члан СНС-а, ди-

пломирани инжењер грађевине, на дужност заменика 
члана Изборне комисије општине Рашка у сталном 
саставу.

Именује се БОЖАНА ЗДРАВКОВИЋ, члан СПС-а, 
апсолвент права из Рашке, на дужност заменика члана 
Изборне комисије општине Рашка у сталном саставу.

Именује се МАРКО ПОПОВИЋ, члан СПС-а, еконо-
миста из Рашке, на дужност заменика члана Изборне ко-
мисије општине Рашка у сталном саставу.

Именује се НИКОЛА ДУГАЛИЋ, члан СПС-а, сред-
ња стручна спрема из Рашке, на дужност члана Изборне 
комисије општине Рашка у сталном саставу.

Именује се БИЉАНА КАРАЏИЋ, члан СПС-а, ди-
пломирани правник из Рашке, на дужност заменика чла-
на Изборне комисије општине Рашка у сталном саставу.

Именује се ЈАСМИНА ВУКАДИНОВИЋ, члан СПС-
а, дипломирани правник из Рашке, на дужност заменика 
члана Изборне комисије општине Рашка у сталном 
саставу.

Именује се ЈЕЛЕНА ГЛОЂОВИЋ, дипломирани пр-
авник из Рашке, на дужност заменика секретара Изборне 
комисије општине Рашка у сталном саставу.

Мења се став I. Решења о именовању Изборне коми-
сије општине Рашка у сталном саставу под 7. тако да уме-

сто „7. МАРКО ПОПОВИЋ, за члана, члан ГГ „ПОБЕ-
ДА“ стоји 7. МАРКО ПОПОВИЋ, за члана, члан СНС-а“.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Рашка“.
Овлашћује се секретар Скупштине општине Рашка да 

на основу досадашњих измена овог Решења изради пре-
чишћен текст Решења о именовању изборне комисије оп-
штине Рашка у сталном саставу.

V
У свему осталом Решење о именовању Изборне коми-

сије општине Рашка у сталном саставу („Сл. гласник оп-
штине Рашка“, бр. 134/13, 136/13, 137/14 и 155/16) остаје 
на снази.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VII-38/2016-3
Дана 21. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

5.
На основу члана 53. и 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) 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 21. марта 2016. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  У 
РАШКИ

I
Разрешава се Душан Дугалић, професор физичке кул-

туре из Рашке, дужности члана, испред локалне само-
управе, у школском одбору Машинске школе у Рашки, с 
обзиром да је дао неопозиву оставку.

II
Именује се Марко Поповић, туристички техничар из 

Рашке, испред локалне самоуправе, за члана школског 
одбора Машинске школе  у Рашки.

III
У свему осталом Решење о именовању чланова овог 

школског одбора остаје на снази („Службени гласник 
општине Рашка“, број 141/14 и 152/15)

IV
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-VII-38/2016-4
Дана 21. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Миловановић др Бојан

21. mart 2016.
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