Рача, 19.11.2012. године – број 15

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о усвајању извештаја о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за период јануар-јун 2012. године
Одлука о усвајању извештаја о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за период јануар-септембар 2012. године
Одлука о проивљењу истраживања и експлоатације руде бора, литијума и асоцијацији
пратећих елемената на подручју општине Рача
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Службени гласник општине Рача

19.11.2012. године

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донелa је:
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за период јануар-јун 2012. године.
Извештај о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине
Рача за период јануар-јун 2012. године, чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-34/12-I-01
Дана: 19.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донелa је:
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за период јануар-септембар 2012. године.
Извештај о реализацији Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине
Рача за период јануар-септембар 2012. године, чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-35/12-I-01
Дана: 19.11.2012. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Службени гласник општине Рача

19.11.2012. године

На основу члана 32. став 1. тачка 6), a у вези са чланом 20. став 1. тачка 11) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7), а у вези са
чланом 15. став 1. тачка 12) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,
2/2010 и 12/2010) и петиције одборника Скупштине општине Рача, а поводом Решења
Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Владе Републике
Србије, број 310-02-946/2012-14, од 12.09.2012. године, којим се одобрава геолошка
испитивања руде бора, литијума и асоцијације пратећих елемената на територији општине
Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 19.11.2012. године, донела је:

ОДЛУКУ
O ПРОТИВЉЕЊУ ИСТРАЖИВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РУДЕ БОРА,
ЛИТИЈУМА И АСОЦИЈАЦИЈИ ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА НА ПОДРУЧИЈУ
ОПШТИНЕ РАЧА

Члан 1.

У циљу заштите животне средине на територији општине Рача, општина Рача се
противи било каквом истраживању и експлоатацији руде бора, литијума и асоцијације
пратећих елемената на подручију општине Рача.

Члан 2.

У складу са наведеним у члану 1. ове Одлуке, овлашћује се Председник општине Рача,
да предузме све законске мере, како би се Решење Министарства природних ресурса,
рударства и просторног планирања Владе Републике Србије, број 310-02-946/2012-14, од
12.09.2012. године, поништило, односно ставило ван снаге.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Рача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Решењем Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања Владе
Републике Србије, број 310-02-946/2012-14, од 12.09.2012. године, одобрено је геолошко
испитивање руде бора, литијума и асоцијације пратећих елемената на подручију општине
Рача.
У вези са тим одборници Скупштине општине Рача покренули су петицију код органа
општине Рача, да се наведено Решење поништи, односно стави ван снаге, како би се
спречило истраживање и експлоатација руде бора, литијума и асоцијације пратећих
елемената на подручију општине Рача.
Чланом 32. став 1. тачка 6) и чланом 20. став 1. тачка 11) Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), као и члановима 45. став 1. тачка 7) и 15. став 1.
тачка 12) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 2/2010 и 12/2010),
прописано је да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте, као и да се
општина преко својих органа стара о заштити животне средине.
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Службени гласник општине Рача

19.11.2012. године

Чланом 3. ове Одлуке предвиђено је да Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рача, узимајући у обзир хитност у поступању,
како би се Решење Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања
Владе Републике Србије, број 310-02-946/2012-14, од 12.09.2012. године, поништило,
односно ставило ван снаге.
Из свега наведеног донета је горе наведена Одлука.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-37/2012-I-01
Дана: 19.11.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

