Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list
CG” broj 2/2018 i 34/2019), i člana 40 stav 1 tačka 26 Statuta opštine Pljevlja (
“Sl.list CG” – opštinski propisi broj 46/18), Skupština opštine Pljevlja na sjednici
održanoj dana 27.11.2020. godine, donijela je:

Odluku
o dopunama Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja

Član 1
U Poslovniku Skupštine opštine Pljevlja (“Sl. list CG – opštinski propisi” br: 13/15
i 03/19 poslije člana 66 dodaje se novi član 66a koji glasi:
“Za vrijeme trajanja epidemije zarazne bolesti Covid – 19 sjednice Skupštine
opštine Pljevlja mogu se organizovati na daljinu.
Sjednica na daljinu je sjednica na kojoj dio odbornika učestvuje u odlučivanju van
mjesta održavanja sjedica Skupštine i radnih tijela Skupštine uz pomoć
informaciono - komunikacione tehnologije.
Odbornik može učestvovati u odlučivanju na sjednici Skupštine i radnih tijela na
daljinu putem informaciono - komunikacione tehnologije ukoliko je zaražen
virusom Covid – 19, ako se nalazi na bolničkom liječenju zbog istog ili ako mu je
Rješenjem nadležnog organa određena obaveza samoizolacije, o čemu treba
pribaviti dokaz.
Odbornik je dužan najkasnije do početka sjednice Skupštine ili radnih tijela u
pisanoj ili elektronskoj formi obavijestiti Predsjednika Skupštine, odnosno
Predsjednika radnog tijela o razlozima da odlučuje na sjednici Skupštine na
daljinu.
Ukoliko odbornik učestvuje u radu sjednice na daljinu, obavezan je da obezbijedi
uređaj i aplikaciju koja omogućava prenos i snimanje slike i zvuka, u realnom
vremenu takvog kvaliteta da se bez sumnje može utvrditi identitet odbornika koji
odlučuje na sjednici.

Član 2
U članu 101poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:
“Odbornici koji učestvuju u odlučivanju Skupštine opštine na daljinu glasaju
javno, dizanjem ruke ili izgovarajući: “Za”, “Protiv” ili “Uzdržan.
Stavovi 4, 5 i 6 postaju stavovi 5, 6 i 7”.
Član 3
Na pitanja koja nisu posebno uređena članom 66a i članom 101 stav 4 primjenjuju
se odredbe ovog Poslovnika.

Član 4
Ova Odluka će se primjenjivati do 31.12.2020. godine

Član 5
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu CG –
opštinski propisi”
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