Рача, 28.06.2018. године – број 12

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о недавању сагласности Председнику општине Рача за потписивање Уговора о
пословној сарадњи са "Adria Events" д.о.о. Београд
Одлука о проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача

2
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На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 11.06.2018. године, донело је:

ОДЛУКУ
1. НЕ ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача за потписивање Уговора о
пословној сарадњи са Адриа Евентс Д.О.О. Београд о пружању услуге организације
догађаја „ City games – challenger Srbije „
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Образложење
Општинском већу општине Рача обратио се Председник општине Рача са захтевом да му се да
сагласност за потписивање Уговора о пословној сарадњи са Адриа Евентс Д.О.О. Београд о
пружању услуге организације догађаја „ City games – challenger Srbije „
Разматрајући овај захтев општинско веће општине Рача је зкаључило да је организација
оваквог догађаја превелико оптерећење за буџет општине Рача, и да није приоритет, те је
донешена одлука као у диспозитиву.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021- 244/2018-III-01
Дана: 11.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2018. године, на основу
члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66. Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/17) и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09 и 16/17), донело
је:

ОДЛУКУ
о проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу
за насељено место Рача
1. Проглашава се пијаћа вода из градског водовода насељеног места Рача, техничком због
повећаног нивоа нитрита у пијаћој води.
2. Вода из градског водовода насељеног места Рача не сме се користити за пиће, нити за
кување.
3. Општина Рача ангажоваће цистерну за допремање пијаће воде за грађане насељеног
места Рача, а накнаду трошкова за ангажовање цистерне обезбедиће из Буџета општине
Рача за 2018. годину.
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4. Јавно комунално предузеће „Рача“ из Раче извршиће ванредно узорковање за контролу
исправности воде од стране Института за јавно здравље у Крагујевцу.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
ЈКП "Рача" из Раче обавестило је општинско Веће општине Рача дана 27.06.2018.
године да је вода у градском водоводу за насељено место Рача неисправна за пиће на основу
хемијске анализе воде, а обзиром да предузеће нема довољно сопствених средстава затражило
да општина Рача ангажује цистерну за обезбеђење пијаће воде за грађане насељеног места
Рача, а да трошкове ангажовања обезбеди општина Рача из Буџета за 2018. годину.
На основу напред изложеног Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана
28.06.2018. обзиром да се ради о угрожавању здравља грађана донело је Одлуку као у изреци.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-279/2018-II-01
Дана: 28.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, 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 Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

