
На основу члана 71. тачка 26. Статута општине  Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 
- пречишћен текст) Општинско веће општине Кањижа, на 11. седници, донело је 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Члан 1.
У Пословнику Општинског већа општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2010 и 

12/2017) у члану 44. став 1. мења се и гласи:
„Председник Већа сазива седницу Већа, писаним или електронским путем, предлаже дневни ред

и председава седницом.“

Члан 2.
У члану 44. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

 „Седнице Већа сазивају се електронским путем, достављањeм позива и материјала на електронску 
адресу сваког члана Већа. О оправданости да се седница Већа одржи електронским путем одлучује 
председник Већа.

Члан 3.
У члану 49. после става 1. додају се ст. 2, 3, 4 и 5 који гласе:
„Електронска седница већа одржава се путем електронске поште или онлајн конференције у 

зависности од техничких могућности и од броја тачака дневног реда. Начин одржавања електронске 
седнице и инструкције о гласању садржани су у позиву за електронску седницу Већа.

Уколико се електронска седница одржава искључиво путем електронске поште, позив за 
електронску седницу садржи предлог дневног реда седнице, рок до када чланови Већа морају да гласају 
путем електронске поште и адресу електронске поште на коју чланови Већа достављају свој глас о 
појединим тачкама дневног реда. Уз позив и материјал за седницу члановима Већа се доставља и 
образац за гласање. 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.

Уколико се електронска седница одржава путем онлајн конференције председник Већа, заменик 
председника већа и чланови Већа се изјашњавају о записнику са претходне седнице и о тачкама дневног 
реда.

Ако члан Већа не достави образац за гласање у електронској форми до наведеног часа гласања у
позиву или не присуствује онлајн конференцији, сматра се да је био одсутан са седнице.“

Члан 4.
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Кањижа“.
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