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72.

На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 1,
члана 57. и члана 120. Статута Општине Пландиште („Службени лист Општине Пландиште“
број: 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште, на седници одржаној дана
17.06.2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Члан 1.
У Пословнику о раду Скупштине општине Пландиште (“Службени лист општине
Пландиште”, број 19/2008) у члану 3. после речи и зареза “мађарски,” додаје се реч и зарез :
“македонски,”.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
“Печат Скупштине је округлог облика, са исписаним текстом: Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводина, Општина Пландиште, Скупштина општине Пландиште на
српском језику и ћириличним писмом, као и на мађарском, македонском, румунском и словачком
језику и њиховим писмима и грбом Републике Србије у средини.”
Члан 3.
У члану 68. став 4. после речи “седнице” ставља се зарез и додају речи “на цд-у,
електронском поштом или у штампаном облику, а биће доступан и на гласачкој јединици у сали
у којој се одржава седница Скупштине”.
Члан 4.
У члану 71. став 1. се брише и додају се нови став 1. и 2. који гласе:
“Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и утврђује да ли постоји већина
потребна за рад Скупштине (у даљем тексту: кворум) и то применом електронског система за
гласање на тај начин што је сваки одборник дужан да укључи гласачку јединицу.
Уколико електронски систем за гласање није у функцији, о чему председник Скупштине
обавештава одборнике, кворум се утврђује пребројавањем одборника.”
Досадашњи ставови од 2. до 5. постају ставови 3. до 6.
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Члан 5.
У члану 76. у ставу 1. после речи “почне” додају се речи “путем електронског система
притиском одговарајућег тастера гласачких јединица”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
“Уколико електронски систем није у функцији, пријаве за реч подносе се дизањем руке
чим се расправа отвори и могу се подносити до њеног закључења.”
Досадашњи ставови од 2. до 5. постају ставови од 3. до 6.
Члан 6.
У члану 87. став 1. после речи “врши” додају се речи и зарез: “употребом електронског
система за гласање,”.
После става 1. додају се нови ставови од 2. до 6. који гласе:
“Гласање употребом електронског система врши се притиском одговарајућих тастера
гласачких јединица.
Након што председник Скупштине закључи гласање, саопштава резултат гласања и
утврђује да ли је предлог о коме се гласало усвојен или одбијен.
Резултат гласања приказује се на монитору у сали у којој се одржава седница Скупштине.
Гласање у којем је одборник користио гласачку јединицу другог одборника, односно на
други начин злоупотребио електронски систем за гласање биће поништено и одмах ће се
приступити идентификацији и поновном гласању.
Дизањем руке се гласа ако електронски систем за гласање није у функцији, ако се
седница одржава у просторији у којој нема таквог система или ако Скупштина претходно о томе
одлучи.”
Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 7. и 8.

Члан 7.
У члану 93. став 2. после речи “седнице” додају се речи “или који користи гласачку
јединицу другог одборника, односно на други начин злоупотребљава електронски систем за
гласање”.
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Члан 8.
У члану 95. став 1. уместо речи “магнетофонски” треба да стоји “дигитално, путем
електронског система или на други начин”.

Члан 9.
У члану 128. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
“Одборници су дужни да користе искључиво своје гласачке јединице, односно да се
одјаве приликом напуштања сале искључивањем истих.”

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.
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