На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.129/07), и
члана
61.
Статута
општине
Нови
Кнежевац
(„Службени
лист
општине
Нови
Кнежевац“,бр.12/08),Скупштина општине Нови Кнежевац је на својој седници која је одржана дана
18.11.2008. донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Пословника о раду Скупштине општине Нови
Кнежевац(„Службени лист општине Нови Кнежевац“,бр.12/08), у даљем тексту: Пословник.
Члан 2.
У члану 54 под редним бројем 10 бришу се речи „и за председника општине“.
Члан 3.
У члану 64 Пословника иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи: “У случају да се седница Скупштине
сазива у складу са ставом 4 овог члана, предлагач је у обавези да председнику Скупштине, уз предлог за
сазивање седнице, достави и предлог дневног реда са одговарајућим материјалом“.
Члан 4.
У члану 65 Пословника на крају става 5 брише се тачка, ставља зарез и додају се речи: “које може бити
дато у писменој форми, или усменим путем на самој седници“.
У истом члану додаје се нови став 6 који гласи: „ У случају када је Скупштина сазвана по одредбама из
става 5 овог члана, на седници се разматрају само она питања због којих је сазвана“.
Члан 5.
У члану 111 Пословника став 2 мења се и гласи: „Амандман се подноси у писменом облику и са
образложењем 48 сати пре сата који је у позиву за седницу Скупштине означен као почетак рада седнице,
и то на писарници Општинске управе“.
Члан 6.
У члану 132 Пословника у ставу 3 иза речи „се“ додаје реч: „по правилу“.
У ставу 4 истог члана бришу се речи: „али не дуже од 30 дана“.
У ставу 5 истог члана иза речи „се“ додаје реч: „по правилу“
Члан 7.
У члану 99 у ставу 1 реч „абецедним“ замењује се речју „азбучном“.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Кнежевац“.
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