
 
 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ 
СВИЛАЈНАЦ 

 Свилајнац, 03. јул  Година 2009. – Број 8  
 
 На основу члана 47.Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник 
РС», број 129/07) и члана 75. Статута 
општине Свилајнац "Службени гласник 
општине Свилајнац", број 2/08), на предлог 
председника општине, Општинско веће 
општине Свилајнац на седници одржаној 
03.07.2009. године, донело је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ 

СВИЛАЈНАЦ 
 

Члан 1. 
 

 У члану 5. Пословника Општинског 
већа општине Свилајнац («Службени 
гласник општине Свилајнац», број 1/08) 
после става 4. додаје се став 5. који гласи: 
 «У изузетно хитним и нарочито 
оправданим ситуацијама, када не постоје 
услови за одржавање седнице, по налогу 
председника Општинског већа, односно 
члана Већа кога председник Већа овласти, 
може се заказати и одржати телефонска 
седница.» 
 

Члан 2. 
 
 У члану 19. Пословника Општинског 
већа општине Свилајнац («Службени 
гласник општине Свилајнац», број 1/08), 
после става 4. додаје се став 5. који гласи: 
 «На телефонској седници чланови 
Већа изјашњавају се путем телефона, на 
начин предвиђен ставом 3. члана 19. овог 
Пословника, о конкретном, прецизном 
формулисаном питању.» 

У члану 19. Пословника Општинског 
већа општине Свилајнац («Службени 
гласник општине Свилајнац», број 1/08), 
додаје се став 6. који гласи: 

«Акт Већа на телефонској седници 
се доноси већином гласова чланова већа и 
доставља се члановима Већа на првој 
наредној седници.» 
  

Члан 3. 
 
 У члану 24. Пословника Општинског 
већа општине Свилајнац («Службени 
гласник општине Свилајнац», број 1/08), 
после става 4. додаје се став 5. који гласи: 
 «У случају одржавања телефонске 
седнице, записник са претходно одржане 
редовне седнице Општинског већа разматра 
се на првој наредној редовној седници. 
Записник о одржаној телефонској седници 
разматра се на првој наредној редовној 
седници и исти потписују поред 
председника Општинског већа и сви 
чланови Општинског већа који су гласали 
телефонским путем.» 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Свилајнац“. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 
Број: 06-33/09-II-1, Дана: 03.07.2009.године 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Горица Димчић-Тасић, Др медицине 
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