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На основу члана 64. став 1. тачка 10. Статута општине Пландиште („Службени лист
oпштине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Општинско веће општине Пландиште на седници
одржаној дана 04.10.2013. године, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
У Пословнику о раду Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине
Пландиште“, бр. 9/2012), члан 4. став 2. мења се и гласи:
„Текст печата исписан је на српском језику и ћириличним писмом, као и на мађарском,
македонском, румунском и словачком језику и њиховим писмима.“
Члан 2.
У члану 38. став 2. бришу се зарези и речи „по овлашћењу председника Већа“.
Члан 3.
У члану 48. после става 2. додају се став 3, 4, 5. и 6. који гласе:
„Гласање је јавно, дизањем руке и чланови Већа се изјашњавају „за“ предлог, „против“
предлога, а могу се изјаснити и као „уздржани“ по предлогу.
У изузетним случајевима из разлога хитности чланови Општинског већа могу гласати путем
телефона.
Ако је члан Општинског већа гласао на начин из става 4. овог члана о томе лице које
овласти председник Општине сачињава службену белешку која садржи:
- име и презиме члана Општинског већа који је гласао,
- датум и време гласања,
- акт о коме се изјашњавао, као и да ли се изјаснио „за“ или „против“ предлога или је био
„уздржан“,
- потпис лица које овласти председник Општине који је сачинио службену белешку.
Службена белешка се прилаже записнику и саставни је део записника.“

Стр

- 377 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Број:15

04.10.2013.

Члан 4.
У члану 49. после става 4. додаје се став 5. и 6. који гласе:
„Седнице Већа се тонски снимају, тонски снимак седнице Већа саставни је део записника и
чува се уз оригинал записника.“

Члан 5.
После члана 49. додаје се члан 49а који гласи:
„Због хитности седница Већа може бити одржана и телефонским путем.
О току седнице одржане телефонским путем води се записник у који се уносе подаци
предвиђени чланом 49. став 2. овог Пословника, а службена белешка сачињена у складу са
чланом 48. став 5. овог Пословника прилаже се записнику и саставни је део записника.“
Члан 6.
У члану 54. бришу се став 1. и став 2. а у ставу 3. бришу се речи „по приговору“.
Досадашњи став 3. постаје став 1.
Члан 7.
У члану 56. став 1 после речи „планове“ ставља се зарез и додају речи: „правилнике,
наредбе, упутства, предлоге, иницијативе“.
У истом члану после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Веће доноси Пословник о свом раду на предлог председника Општине.“
Члан 8.
У члану 57. брише се став 1. а у ставу 2. после речи „председника Већа“ ставља се зарез и
додају речи: „односно председавајућег седницом на којој је акт донет и оверен печатом Већа”.
Досадашњи став 2. и 3. постају став 1. и 2.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу oпштине
Пландиште''.
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