
 
 
Рача, 17.02.2019. године – број 7                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
О д л у к е 
Одлука о продужењу распуста за ученике ОШ "Карађорђе" у Рачи и СШ "Ђура Јакшић" у 
Рачи 2 

 



Број 7, страна 2 Службени гласник општине Рача 17.02.2019. године 

На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник 
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинско веће општине Рача, разматрајући препоруку 
Владе Републике Србије од 14.02.2019. године, на телефонској седници одржаној дана 
17.02.2019. године, донело је:   

 
О Д Л У К У 

 
1. ПРОДУЖАВА СЕ распуст за ученике Основне школе „Карађорђе“ у Рачи и Средње 

школе „Ђура Јакшић“  у Рачи, односно настава у наведеним школама неће бити 
одржана у периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године, а први радни дан ће бити 25. 
фебруар 2019. године, због смањења ризика и изложености ученика вирусу грипа. 
 

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник општине 
Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), предвиђено је да у оквиру својих овлашћења Општинско веће 
доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења, закључке, програме, пословник и даје 
аутентично мишљење о актима које доноси. 

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 14.02.2019. године, донела 
препоруку свим јединицама локалне самоуправе да се распуст у основним и средњим школама 
продужи, односно да се настава не одржава у периоду од 18. до 24. фебруара 2019. године, а 
први радни дан да буде 25. фебруар. 
 Препорука је донета због смањења ризика и изложености ученика вирусу грипа. 
 У вези са наведеном препоруком Општинском већу општине Рача се обратила и ОШ 
„Карађорђе“, Рача, својим дописом број 161/19-01, од 15.02.2019. године, са захтевом да 
општина Рача размотри наведену препоруку и у вези са њом благовремено донесе одлуку, како 
би школе са територије општине Рача могле на време да обавесте своје ученике о донетој 
одлуци. 

Из свега наведеног донета је горе наведена одлука. 
 
 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:61-1/2019-II-01                        П Р Е Д С Е Д Н И К  
Дана: 17.02.2019. године                                          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. 


