СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 22. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 03 април 2020. ГОДИНЕ

На основу чланова 47. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18) и члана 62. Статута
града Панчева ((„Службени лист града Панчева“ бр.
25/15-пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Градско веће
града Панчева, на седници одржаној 03.04.2020. године,
донело је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.

У Пословнику Градског већа града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 4/08, 2/10, 25/10,
19/11, 26/11, 10/13, 26/19 и 30/19), после члана 34. додаје
се члан 34а који гласи:
„Члан 34а.
Изузетно од одредаба овог пословника које се
односе на сазивање и одржавање седница Градског већа,
за време ванредног стања проглашеног на територији
Rепублике Србије 15.03.2020. године, а у циљу
спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, седнице Градског већа се сазивају
и одржавају телефонским путем ( у даљем тексту:
телефонске седнице).
Телефонску седницу сазива и дневни ред
утврђује градоначелник.
На телефонској седници, Градоначелник,
заменик градоначелника и чланови Градског већа се
изјашњавају телефоном о тачкама дневног реда.
Градоначелник, заменик градоначелника и
чланови Градског већа своје изјашњење о тачкама
дневног реда саопштавају лицу које руководилац основне
организационе јединице Градске управе надлежне за
послове Градског већа овласти за обављање
организационих послова у вези са одржавањем
телефонских седница ( у даљем тексту: овлашћено лице).
Након успостављања телефонског контакта са
градоначелником,
замеником
градоначелника
и
члановима Градског већа и њиховог изјашњавања,
овлашћено лице путем електронске поште обавештава
градоначелника да ли је одређени акт донет, да ли је

Аконтација претплате 11.828,94

донет једногласно или већином гласова и стара се о
његовој реализацији.
Записник са телефонске седнице садржи: датум
одржавања седнице, констатацију да је седницу сазвао
телефонским
путем
градоначелник,
имена
градоначелника, заменика градоначелника и чланова
Градског већа који су учествовали на телефонској
седници, утврђени дневни ред, констатацију да ли је
Градско веће једногласно или већином гласова одлучило
о тачкама дневног реда и донета акта.
Акта донета на телефонској седници потписује
градоначелник.
Записник са телефонске седнице потписују
Градоначелник и овлашћено лице.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
«Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
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