
Katalog propisa 2021

Pravni ekspert doo, Podgorica 1

1784.

Na osnovu člana 38 st. 1 tač. 2 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 i
034/19) i člana 46 st. 1 tač. 2 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-
Opštinski propisi", br. 012/19 i 034/19), Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na XV sjednici
održanoj dana 04.12.2020. godine, donijela je

ODLUKA

o dopunama Poslovnika Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 042/20 od 10.12.2020)

Član 1
Poslije člana 57 dodaju se tri nova člana koja glase:
Član 57a
Odbornik kome je ograničena sloboda kretanja od strane nadležnog organa, usljed primjene mjera zaštite

stanovništva od zaraznih bolesti izazvanoj epidemijom Covid 19, može učestvovati i odlučivati na sjednici
Skupštine i radnih tijela, van sjedišta Skupštine, putem bezbjedne informaciono-komunikacione tehnologije.

Dužnost odbornika iz stava 1 ovog člana, je da najkasnije do početka zakazane sjednice ili nastavka prekinute
sjednice obavijesti predsjednika Skupštine odnosno predsjednika radnog tijela, u pisanoj ili elektronskoj formi (e-
mail), o postojanju razloga za učestvovanje u radu sjednice van sjedišta Skupštine (mjere izolacije).

Sjednica se sprovodi putem informacione tehnologije iz stava 1 ovog člana, koja omogućava prenos podataka,
slike i zvuka u realnom vremenu, takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet odbornika, koji odlučuje
na sjednici.

Član 57b
Skupština na sjednici koja se održava na način iz člana 57 a, dok traju mjere za zaštitu stanovništva od Covida

19, odlučuje javnim glasanjem i to: dizanjem ruke, prozivkom ili uz upotrebu informacionih tehnologija iz člana 57
a st. 1 Poslovnika Skupštine.

Ukoliko Skupština na sjednici odlučuje o izboru predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, sprovodi se
javno glasanje, u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Član 57c
Odredbe člana 57 a i 57 b, primjenjivaće se u slučaju, dok traje opasnost po zdravlje ljudi od virusa Covid 19,

koje utvrdi nadležni organ.

Član 2
Na pitanja koja nijesu posebno uređena članovima 57a, 57b i 57c, primjenjuju se odredbe Poslovnika Skupštine

Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci.

Član 3
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi".
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