
На основу чл. 32. став 1. тачка 1), 41. и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), чл. 39. став 
1. тачка 1) и 70. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – 
исправка и 10/19), члана 169. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града 
Пожаревца“, бр. 14/18),  а у вези са тач. 2. и 3. Одлуке о приступању промени Пословника Скупштине 
Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 8/22),  

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 19. септембра 2022. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 
Члан 1.  

У Пословнику Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
14/18) у  члану 62. став 2. мења се и гласи: 

„Постојање кворума се утврђује применом електронског система, на тај начин што је сваки 
одборник дужан да се идентификује након уласка у салу уношењем корисничког имена и лозинке у 
преносни електронски уређај.“ 

У ставу 4. речи: „односно користи туђу идентификациону картицу“ бришу се. 
 

 
Члан 2. 

У члану 130. став 1. мења се и гласи: 
„Гласање употребом електронског система врши се притискањем одређених тастера, уз 

претходну идентификацију одборника уношењем корисничког имена и лозинке у преносни 
електронски уређај.“ 

 
Члан 3. 

У члану 131, ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Одборници су дужни да користе искључиво задужене преносне електронске уређаје, као и 

да се идентификују након уласка у салу уношењем искључиво свог корисничког имена и лозинке у 
преноси електронски уређај, односно, да се одјаве са система приликом напуштања сале.  

Одборнику који користи преносни електронски уређај другог одборника, односно на други 
начин злоупотребљава електронски систем за гласање, председник Скупштине изриче меру удаљења 
са седнице, а гласање у којем је злоупотреба извршена биће поништено и одмах ће се приступити 
идентификацији одборника уношењем корисничког имена и лозинке у преносни електронски уређај 
и поновном гласању.“ 

 
Члан 4. 

 Члан 132. брише се. 
 

Члан 5. 
Члан 133. брише се. 
                                                         
                                                               Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Пожаревца“. 
 
 
 

У Пожаревцу, 19. септембра 2022. године   Број: 011-06-121/2022-6 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

 
                                                                                                                             

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 

     Предраг Мијатовић, дипл. инж. 
електротехнике и рачунарства, с.р. 



 
 
 
 
 
 


