
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон101/16-др.закон и 47/18)  и члана 40. Статута 

општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 21/18), 

Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 21.септембра 2020. године, 

донела је : 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

Члан 1. 

          У  Пословнику Скупштине општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали 

Зворник“, број 4/19), у члану 62. став 4. брише се. 

Члан 2. 

          У члану 63. став 3, уместо речи: „мора“, треба да стоји: „може“. 

Члан 3. 

          Члан 65. мења се и гласи: 

        „Седнице сталног радног тела се одржавају у згради општине Мали Зворник. 

          Изузетно, када у оправданим случајевима стално радно тело није у могућности да се 

састане ради одржавања седнице, седница радног тела може да се одржи електронским 

путем (електронска седница), на начин и по поступку утврђеним чланом 166а овог 

Пословника.“. 

Члан 4. 

         У члану 78. став 3, уместо речи: „чланове“, треба да стоји: „3 члана“. 

Члан 5. 

         У члану 79. став 2, уместо речи: „ 3 члана“, треба да стоји: „7 чланова“. 

 



Члан 6. 

У члану 166. додаје се  став 3. који гласи:  

„Изузетно, када Скупштина  није у могућности да се састане ради одржавања седнице, 

седница Скупштине  може да се одржи електронским путем (електронска седница), на 

начин и по поступку утврђеним чланом 166а овог Пословника.“. 

Члан 7. 

 После члана 166. додаје се нови члан 166а, који гласе: 

 

 Електронска седница одржава се разменом електронских порука са 

електронском адресом: skupstinaopstine@malizvornik.rs. 

 Електронску седницу сазива председник Скупштине. 

 Електронска седница сазива се електронским путем, слањем позива  на адресе 

за пријем електронске поште коју одборници  пријављују секретару Скупштине  као своју 

званичну адресу за пријем и слање електронске поште. 

 О сазивању електронске седнице одборници се обавештавају  и слањем поруке 

телефонским путем. 

 На електронској седници одлучује се по тачкама дневног реда који је утврђен у 

позиву електронске седнице. 

 Уз позив електронске седнице, одборницима доставља се, у електронском 

облику, материјал који је предмет одлучивања на електронској седници. 

 На електронској седници, одборници  се изјашњавају о тачкама дневног реда 

електронске седнице, тако што одговарају на електронску поруку којом им је достављен 

позив електронске седнице и гласају „за“, „против“ или „уздржан“ за предлог из сваке 

тачке дневног реда електронске седнице. 

 Одборници се изјашњавају о тачкама дневног реда електронске седнице у року 

од 24 часа од часа слања позива електронске седнице. 

 У року од три часа од истека рока у којем је требало да се одборници  изјасне о 

тачкама дневног реда електронске седнице, секретар Скупштине сачињава преглед 

гласања по свим тачкама дневног реда електронске седнице и доставља га свим 

одборницима  електронским путем, узимајући у обзир само благовремено примљене 

одговоре одборника. 

 Електронска седница сматра се завршеном часом достављања прегледа 

гласања из става 9. овог члана. 



 О електронској седници сачињава се записник, у којем се констатује који су 

одборници  благовремено одговорили на електронску поруку којом им је достављен позив 

електронске седнице, као и резултат гласања по свакој тачки дневног реда електронске 

седнице. 

 Записник електронске седнице усваја се на првој наредној седници Скупштине. 

 Уз записник, као његов саставни део, прилажу се сви одговори одборника, као 

и порука којом је одборницима  достављен преглед гласања из става 9. овог члана. 

 О сачињавању и чувању записника електронске седнице стара се секретар 

Скупштине“. 

Члан 8. 

Остале одредбе остају непромењене. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Мали Зворник“. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 Број: 06- 1752                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК 

Дана, 21.09.2020. године                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

У Малом Зворнику                                                                              Радован Тадић, дипл.правник  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

        Правни основ за доношење Одлуке о измени и допуни Пословника Скупштине 

општине Мали Зворник садржан је у одредбама члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон101/16-

др.закон и 47/18)  и члана 40. Статута општине Мали Зворник(„Службени лист општине 

Мали Зворник“, број 21/18) којим је прописано, између осталог,  да Скупштина општине, 

у складу са законом доноси пословник Скупштине општине. 

 

        Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана  18.05.2020. године, 

донела је  Одлуку о приступању промени Пословника Скупштине општинеМали Зворник   

којом је прописано да ће нацрт промена Пословника Скупштине  општине Мали Зворник 

израдити  Комисија за статут и прописе коју је  именовала Скупштина општине Мали 

Зворник и исти доставити Скупштини на одлучивање. 

 

       Потреба за промену Пословника општине Мали Зворник  уследила  је  због опасности 

од даљег ширења на територији Републике Србије заразне болести COVID, чију је 

пандемију прогласила Светска здравствена организација, а која представља јавну опасност 

која угрожава опстанак државе и њених грађана, у Републици Србији , а имајући у виду 

чињеницу да је могућ други талас ове заразне болести, предложено је да се промени 

Пословник Скупштине општине и да се предвиди могућност одржавања телефонски и 

електронских седница Скупштине општине Мали Зворник у време ванредног стања, а у 

складу са прописаним поступком  у члану 190.  Пословник Скупштине општине Мали 

Зворник.  

 

 Имајући у виду горе наведено, Комисија за статут и прописе, Скупштини општине 

Мали Зворник предлаже да акт усвоји у датом тексту. 
 

 


