СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОП Ш ТИ НЕ К Н И Ћ
Година: 2018.

Број: 9.

Кнић, 05. 04. 2018.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 03.04. 2018. године, на основу чл.46. став
1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл.59. став 1. тачка 16. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08 и ''Сл.гласник општине Кнић'',бр.3/16), донело је
ПОСЛОВНИК
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Члан 1.
У члану 7. у ставу 3. додаје се реченица:
„Уз материјале припремљене од установа, јавних предузећа и других организација чији је оснивач
општина, као и друге материјале који се разматрају на седници достављају се и мишљења надлежних одељења
и служби Општинске управе у чијем су делокругу питања на које се материјал односи.“
Члан 2.
У члану 12. у ставу 6. бришу се речи:
„Директор Буџетског фонда“.
Став 8. мења се и гласи:
„У случају одсутности или спречености председника општине, послове из овог члана обавља заменик
председника општине. У случају одсутности председника и заменика председника општине, послове из овог
члана обавља најстарији члан Општинског већа.“
Члан 3.
После чл.22. додаје се нови члан 22а. који гласи:
„Члан 22а.
У циљу ефикасности и целисходности Општинско веће може одржати електронску седницу путем
коришћења имејла.
У позиву се наводи да се сазива електронска седница и сви материјали се упућују путем електронске
поште.
Позив и материјали се упућују са званичног имејла opstinsko.vece@knic.rs.
Чланови Општинског већа у тексту имејла који је обавезно одговор на достављени позивни имејл
гласају посебно по свакој тачки дневног реда уз коју могу да дају дискусију.
Члан Општинског већа може захтевати да му се електронским путем доставе додатна образложења
предлагача односно обрађивача акта који је на дневном реду седнице.
У позиву се дефинише датум и време до када је члан Општинског већа дужан да изврши гласање.
Секретар Општинског већа је дужан да одштампа комплетну електронску коресподенцију и сачини
записник са електронске седнице.
Електронска седница се одржава и сазива у роковима утврђеним у чл. 12. овог Пословника.“
Члан 3.

Страна 2. – Број 9.

Службени гласник општине Кнић

05. 04. 2018.

Овај Пословник о раду Општинског већа општине Кнић, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број: 110-568/2018-01
У Книћу, 03.04.2018.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Ђоровић, с. р.

05. 04. 2018.

Службени гласник општине Кнић
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