
На основу члана 32. став 1. тачка 1 и члана 41. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 82/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 40. тачка 1. и члана 63. Статута општине
Кањижа  („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.  2/2020  -  пречишћен  текст)  Скупштина  општине
Кањижа, на седници одржаној 26. новембра 2020. године, донeла је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019), (у даљем

тексту: Пословник) у члану 81. став 2. после алинеје друге додаје се алинеја трећа која гласи:
„-  електронске,  на  начин  и  по  поступку  утврђеним  овим  Пословником,  које  се  одржавају

изузетно, када у оправданим случајевима Скупштина није у могућности да се састане ради одржавања
седнице.“

Члан 2.
У члану 84. после става 6. додају се ст. 7, 8 и 9 који гласе:
„Седнице  Скупштине  сазивају  се  електронским  путем,  достављањeм  позива,  материјала  и

обрасца за гласање на електронску адресу сваког одборника. О оправданости да се седница Скупштине
одржи електронским путем одлучује председник Скупштине.

Позив за електронску седницу садржи предлог дневног реда седнице, рок до када одборници
морају да гласају путем електронске поште и адресу електронске поште на коју одборници достављају
свој глас о појединим тачкама дневног реда.

Дан и сат који је назначен као рок до када одборници морају да гласају путем електронске поште
сматра се даном и сатом одржавања електронске седнице.“

Члан 3.
У члану 85. став 1. после речи „са претходне седнице.“ додаје се став 2. који гласи:
„Материјал који се односи на предложени дневни ред заједно са позивом на седницу доставља се

одборницима у штампаној форми или на захтев одборника електронским путем на електронску адресу
одборника.“

Досадашњи ст. 2, 3, 4 и 5 постају ст. 3, 4, 5, и 6.

Члан 4.
После члана 101. додаје се одељак 4а и члан 101а који гласи:

„4а Ток електронске седнице

Члан 101а
Након достављања  материјала  одборницима  електронским путем,  одборници  имају  право  да

овлашћеним предлагачима упуте питања електронским путем и то у року који је одређен у позиву и који
не  може  бити  дужи  од  5  дана  од  дана  достављања  позива  и  материјала  за  седницу.  Овлашћени
предлагачи су дужни да одборнику дају одговор и објашњење најкасније 24 сата пре завршетка гласања
који је у позиву наведен као час завршетка гласања.

У позиву за седницу наводи се  рок до када  одборници морају да гласају  путем електронске
поште и адреса електронске поште на коју одборници достављају свој глас о појединим тачкама дневног
реда, а који рок не може бити дужи од 7 дана од дана достављања позива и материјала.

Уз позив за седницу доставља се образац на гласање на којем одборници код сваке тачке дневног
реда на адекватан и недвосмислен начин (болдовањем и подцртавањем изабране опције или брисањем
неизабраних опција) треба да означе да ли гласају „за“, „против“ или се „уздржавају“ од гласања. 

Одборници су у обавези да попуњени образац о гласању доставе у електронској форми до рока
који је у позиву наведен као час гласања.

За  пуноважно  одлучивање  потребно  је  да  је  образац  за  гласање  у  електронској  форми  до
наведеног часа гласања у позиву доставила већина одборника. 

Ако одборник не достави образац за гласање у електронској форми до наведеног часа гласања у
позиву, сматра се да је био одсутан са седнице.

Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине у електронској форми.
Одборник који је учествовао у гласању у складу са одредбама овог члана Пословника има право

на  накнаду  трошкова  насталих  вршењем  одборничке  функције  у  износу  који  је  утврђен  одлуком
Скупштине којом се уређују накнаде за вршење одборничке функције.“



Члан 5.
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана од  дана  објављивања  у  „Службеном листу  општине

Кањижа“. 
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