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ЛАКТАШИ

БРОЈ 2/21

■■■
77. На основу члана 39. став (2) тачка 26),
а у вези са чланом 52. став (1) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске’’,
број: 97/16 и 36/19) и члана 21. став (2) тачка 26)
Статута општине Лакташи (“Службени гласник
општине Лакташи’’, број: 8/17 и 10/20), Скупштина
општине Лакташи, на сједници одржаној дана 16.
марта 2021. године, д о н и ј е л а ј е

Година LVI

Жиро рачун:
Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-02031830-53
Врста прихода: 722521
Буџетска организација: 9999999

Лакташи: www.opstina-laktasi.com путем електронске
адресе Скупштине општине у одговарајућем формату.
(3) Ако се материјали за сједницу достављају
електронским путем, достављају се коришћењем
званичне web странице Општине Лакташи: www.
opstina-laktasi.com путем електронске адресе
Скупштине општине на електронску адресу
одборника.
(4) Достава електронским путем сматра се
извршеном у тренутку када су материјали достављени
на адресе лица из става 1. и 2. овог члана, најкасније
седам дана прије одржавања сједнице Скупштине.’’

ОДЛУКУ
о допуни Пословника Скупштине општине
Лакташи

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Лакташи’’.

Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Лакташи
(“Службени гласник општине Лакташи’’, број:5/18 и
9/19) послије члана 85. додаје се нови члан 85а., који
гласи:

Број: 01-022-60/21
Датум: 16. марта 2021. године
Л а к т а ш и,						
		
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Саша Поповић, с. р.

“Члан 85а.
(1) Позив и материјали за сједницу Скупштине
достављају се одборницима у штампаном или
електронском облику у зависности од захтјева
одборника, а на адресу коју одреди одборник.
(2) Позив и материјали за сједницу Скупштине
достављају се начелницима одјељења и служби
Општинске управе искључиво у електронском
облику, на њихове службене електронске адресе,
коришћењем званичне web странице Општине

