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     ПРЕДМЕТ: Саопштење  
 
 
       Дана  16.03.2020 год, одржана је прва ванредна седница Штаба за ванредне ситуације Општине 
Рача, поводом Одлуке о увођењу ванредног стања у Републици Србији. У складу са овлашћењима  
у ванредним ситуацијама, донете су следећи закључци: 
 
 

1. Престају са радом установе културе, домови културе, туристичка организација, библиотека 
на територији општине Рача; 

2. Уводи се двадесетчетворочасовно пасивно дежурство Штаба за ванредне ситуације 
општине Рача. Штаб за ванредне ситуације биће доступан 24 сата на бројеве телефона 
069/808-4040 и 060/493-9201; 

3. У Oпштинској управи општине Рача уводи се минимум процеса рада, осим инспекцијских 
служби , које ће радити нормално. Налаже се Начелнику Општинске управе општине Рача 
да свим службама где је то могуће обезбеде рад од куће; 

4. Јавно комунално предузеће "Рача" из Раче, службе које обављају послове водоснабдевања и 
чистоће , радиће редовно. Налаже се директору ЈКП да за запослене, који су радно 
ангажовани обезбеди маске, рукавице и дезифекциона средства и да запосленима који раде 
административно рачуноводствене послове  обезбеди техничке услове за рад  од куће; 

5. Забрањује се рад пијаца на територији општине Рача; 
6. Уводи се ново радно време за све угоститељске објекте на територији општине Рача, до 20 

часова. Препоручује се  власницима  угоститељских обејеката увођење кетеринга и кућне 
доставе из угоститељских објеката; 

7. Штаб за ванредне ситуације општине Рача, у сарадњи са Црвеним крстом Рача, 
секретарима и председницима месних заједница, организоваће волонтере у својим местима 
за доставу помоћи и информисање старих и угрожених лица. Координатори Штаба биће 
Игњатовић Милан испред Црвеног крста Рача, Бранко Радосављевић, Слободан Павловић  
и Дејан Обрадовић испред општине Рача. Обавезују се  координатори штаба, председници 
и секретари месних заједница да доставе своје бројеве мобилних телефона; 



8. Дом здравља Рача биће у двадесетчетворочасовном режиму рада и даваће информације на 
бројеве телефона 034/751-076 и 034/751-024 (хитни случајеви) и на број 034/504-518 
Инситута за Јавно здравље Крагујевац. Број телефона Црвеног крста Рача је 060/0933-953 
(Милан Игњатовић). 

9. Забрањују се сва јавна окупљања и културно спортске манифестације, као и све друге 
активности у складу са Законом о ванредним ситуацијама и одлуком Владе Републике 
Србије. 
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