„Службени гласник РС", бр. 69/08
На основу члана 42. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05,
71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ВЛАДЕ
Члан 1.
У Пословнику Владе ("Службени гласник РС", број 61/06 пречишћен текст), у члану 4. став 2. речи: "потпредседника Владе који га замењује
док је одсутан или спречен да врши своје дужности," замењују се речима: "једног
потпредседника Владе за првог потпредседника Владе - заменика председника
Владе, који га замењује за време одсутности или спречености са свим
овлашћењима председника Владе, изузев овлашћења на предлагање избора или
разрешења члана Владе,", а речи: "чије је разрешење предложио или" бришу се.
Члан 2.
У члану 7. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"У случају да Влада има паран број чланова, одлука Владе је донета и
ако за њу гласа најмање половина свих чланова Владе, под условом да је за одлуку
гласао председник Владе."
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 3.
У члану 25. став 1. тачка 4) после речи: "јавне службе", тачка се
замењује тачком и запетом.
После тачке 4) додаје се тачка 4а) која гласи:
"4а) Одбор за социјалну политику."
Члан 4.
Члан 29. мења се и гласи:
"Одбор за јавне службе разматра питања која се односе на: науку;
образовање; културу; здравље, изузев основа здравствене политике; јавно
информисање; спорт и остала питања везана за јавне службе."
Члан 5.
После члана 29. додаје се наслов изнад члана и члан 29а, који гласе:
"Одбор за социјалну политику“

Члан 29а
Одбор за социјалну политику разматра питања која се односе на:
пензијско и инвалидско осигурање; основе здравствене политике; борачкоинвалидску и социјалну заштиту; брак и породицу и остала питања везана за
остваривање социјалне политике."
Члан 6.
Члан 53. мења се и гласи:
"Седници Владе председава председник Владе, а ако је одсутан или
спречен, замењује га први потпредседник Владе - заменик председника Владе."
Члан 7.
У члану 55. додаје се нови став 3. који гласи:
"Материјали који нису достављени уз позив и предлог дневног реда
увршћују се у предлог допуњеног дневног реда према редоследу по којем су
предложени, независно од врсте акта или садржине материјала."
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 8.
У члану 60. став 2. речи: "заменик Генералног секретара," и речи:
",помоћник Генералног секретара" бришу се.
Члан 9.
У члану 65. став 3. речи: "у Републичком секретаријату за
законодавство" замењују се речима: "од стране представника предлагача,
представника Републичког секретаријата за законодавство и представника
Генералног секретаријата".
Члан 10.
Овлашћује се Републички секретаријат за законодавство да утврди
пречишћен текст Пословника Владе и да га после ступања на снагу ове одлуке
достави "Службеном гласнику Републике Србије" на објављивање.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику Републике Србије".
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