
ПРЕДЛОГ 

АМAНДМАН I 

 

Oвим амандманом замењује се Члан 38. Статута Народне странке 
 

Члан 38. 
 
Органи и тела Странке могу да одлучују уколико седници присуствује више од 
половине укупног броја чланова, осим ако Статутом није другачије одређено. 
 
Предлог за доношење одлуке даје председник или једна трећина свих чланова 
органа или тела ако Статутом није другачије уређено. 
 
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова ако Статутом или другим 
општим актом није предвиђена другачија већина. 
 
У случају једнаког броја гласова одлучује глас председника органа или тела ако 
Статутом није другачије уређено. 
 
Седници органа и тела Странке могу да присуствују и чланови других органа и 
тела, чланови странке и друга лица по позиву и без права одлучивања. 
 
Седнице органа и тела могу се одржати употребом аудио-видео конференцијске 
везе. 
 
Јавност се са седнице органа и тела Странке може искључити ако се о томе 
донесе посебна одлука. 

 

 
АМAНДМАН II 

 
Oвим амандманом замењује се Члан 39. Статута Народне странке 

 

Члан 39. 
 
Орган и тело Странке може да донесе одлуку из своје надлежности и писменим 
изјашњавањем чланова о предложеним одлукама. Писменим изјашњењем се 
сматра и оно дато електронском поштом послато са адресе члана или 
организованим на други електронски начин на основу одлуке Генералног 
секретара. Уколико се одлука доноси на седници, а део чланова се изјашњава 
писменим путем, њихово изјашњење мора бити примљено пре почетка седнице. 
Чланови који су се писмено изјаснили сматрају се присутним у погледу већине 
потребне за рад и одлучивање по одлукама за које су се изјаснили. 
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АМAНДМАН III 

Oвим амандманом замењује се члан 58. Статута Народне странке 
 

Члан 58. 
 

Главни одбор има чланове по функцији, највише 70 изабраних чланова и 
кооптиране чланове. 
 
Чланови по функцији су: 
1. Председник и потпредседник Странке; 
2. Члан Председништва; 
3. Генерални секретар; 
4. Председник и чланови Извршног одбора; 
5. Председник Статутарне комисије 
6. Председник политичког савета; 
7. Председник ресорног одбора; 
8. Председник покрајинског, градског и општинског одбора; 
9. Интернационални секретар; 
10. Портпарол; 
11. Посланици у Народној Скупштини Републике Србије, ако су чланови 

Странке; 
12. Члан Владе Републике Србије, ако је члан Странке или је биран на предлог 

Странке; 
13. Члан Владе аутономне покрајине, ако је члан Странке или је биран на 

предлог Странке; 
14. Градоначелник, председник општине, председник скупштине града, 

председник скупштине општине, ако је члан Странке или је биран на 
предлог Странке; 

15. По два представника које одреди организација младих, жена и пензионера. 
 
Скупштина бира чланове Главног одбора на предлог Председника. 
 
Председник може одлуком да у Главни одбор кооптира члана Странке до броја 
од 40% од укупног броја чланова Главног одбора. 
 
Председник Странке је председник Главног одбора по функцији. 
 
 
 

АМAНДМАН IV 

Oвим амандманом замењује се члан 78. Статута Народне странке 
 

Члан 78. 
 
Извршни одбор чине председник Извршног одбора и до изабраних 20 чланова 
Извршног одбора.  
 
Председник Странке предлаже председника Извршног одбора који предлаже 
чланове Извршног одбора, као и план и програм његовог рада. Међу 
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кандидатима за изабране чланове одређују се четири потпредседника Извршног 
одбора.  
 
Главни одбор гласа о предлогу за председника Извршног одбора, његовом 
предлогу састава и програму у целини. У случају да предлог не добије већину, 
поступак се понавља, с тим да Председник Странке мора да предложи другог 
председника Извршног одбора. 
 
Председник Извршног одбора одређује потпредседника који га мења у случају 
његове спречености. Исти потпредседник Извршног одбора, у случају престанка 
мандата председника Извршног одбора пре његовог истека, мења председника 
Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве наредне седнице Главног 
одбора.  
 
Потпредседник Извршног одбора задужен за Град Београд, по функцији је и 
председник Градског извршног одбора за град Београд. 
 
Потпредседник Извршног одбора задужен за територију А.П. Војводина, по 
функцији је и председник Покрајинског Извршног одбора. 
 
Председник Извршног одбора, одлуком додељује територијална задужења 
изабраним члановима Извршног одбора.  
 
Чланови Извршног одбора именују одлуком територијално задужене 
координаторе на територији додељеној у складу са претходним ставом овог 
члана. Територијално задужени координатори, по позиву, могу да учествују у 
раду Извршног одбора без права гласа. 
 
 

АМAНДМАН V 

Oвим амандманом замењује се члан 79. Статута Народне странке 
 

Члан 79. 
 
Председник Извршног одбора за свој рад одговара Председнику и Главном 
одбору. 
 
Председништво, Председник или једна трећина чланова Главног одбора могу 
поднети предлог за изгласавање неповерења Извршном одбору. О неповерењу 
Извршном одбору одлучује Главни одбор у року од 30 дана од дана када је 
поднет предлог. 
 
Председник Извршног одбора може предложити разрешење члана Извршног 
одбора.  
 
Председник Извршног одбора може изузетно, уз супотпис председника странке, 
да разреши дужности члана Извршног одбора, да би се спречиле нежељене 
последице по функционисање Странке.  
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Председник Извршног одбора о одлуци из претходног става обавештава Главни 
одбор, који о истој расправља на првој наредној седници.  
 
Мандат Извршног одбора идентичан је мандату Главног одбора који га је 
изабрао. 
 
 

АМAНДМАН VI 

 
 
Oвим амандманом замењује се члан 80. Статута Народне странке 
 

Члан 80. 
 
Извршни одбор сазива председник Извршног одбора. Извршни одбор се састаје 
по потреби, а најмање једном месечно. 
 
Извршни одбор има Колегијум, који чине председник и потпредседници 
Извршног одбора. Седницама Колегијума могу присуствовати и друга лица по 
позиву. 
 
Колегијум сазива председник Извршног одбора.  
 
Колегијум може доносити одлуке из надлежности Извршног одбора, о чему се 
обавештава Извршни одбор на првој наредној седници.  
 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I ОБЈАШЊЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА: 
 

Изменама Статута приступило се из политичко организационих разлога 
Народне странке, а у циљу бољег функционисања Народне странке, а посебно 
Извршног одбора, и сада већ разгранате мреже територијалних организација 
Странке.  

 
Амандман I укида ограничење у погледу броја чланова органа и тела за 

које може да се организује аудио видео конференцијска седница. Услед 
пандемије вируса показала се неопходност за одржавањем седница путем аудио 
видео конференцијске везе, те стога се и укида ограничење у погледу броја 
чланова за пуноважно заседање органа и тела Странка путем аудо-видео 
конференцијске везе. 

 
Амандман II уводи могућност за гласање писаним путем или електронски 

и уводи могућност да се може омогућити електронско гласање на основу одлуке 
Генералног секретара. Овим амандманом се укида раније решење којим је 
постојало ограничење у погледу врста одлука које се могу донети на овакав 
начин. 
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Амандман III уводи терминолошко прецизирање састава Главног одбора 
услед даље промене терминологије у саставу Извршног одбора. Овим 
амандманом замењује се досадашње решење да су чланови Главног одбора 
председник и потпредседници Извршног одбора и уводи се термин члан 
Извршног одбора, што се даље дефинише амандманима.  
 

Амандман IV дефинише се састав Извршног одбора, предлагање 
председника и чланова Извршног одбора, одређивање потпредседника 
Извршног одбора. Начин гласања и избора остаје непромењен у односу на 
претходно решење. Такође, дефинише се начин одређивања територијалних 
задужења изабраних чланова Извршног одбора -  одлуком председника 
Извршног одбора. Уводи се термин територијално задужени координатори, које 
одлуком именују чланови Извршног одбора, на територији коју дуже, а на основу 
одлике председника Извршног одбора. Територијално задужени координатори, 
нису чланови Извршног одбора по функцији, али могу учествовати у његовом 
раду без права гласа.  

 
Амандман V терминолошки се усклађује са изменама и сада дефинише 

разрешење члана Извршног одбора (раније потпредседника). Овим амандманом 
уводи се нова ванредна процедура разрешења изабраног члана Извршног 
одбора, да би се спречиле нежељене последице по функционисање Странке. 
Ова процедура сматра се изузетком и прописује да је за такво разрешење 
дужности потребан супотпис председника Извршног одбора и председника 
Странке, а до одржавања Главног одбора који разматра ову одлуку. Овакво 
решење предвиђено је јер се седнице Главног одбора одржавају на шест 
месеци, а деловање појединих чланова може изазвати нежељене последице по 
функционисање Странке.  

 
Амандман VI дефинише рад Извршног одбора, и задржава раније 

решење које предвиђа обавезу да се Извршни одбор састаје по потреби, а 
најмање једном месечно. Овим Амандманом се уводи ново тело Извршног 
одбора – Колегијум Извршног одбора, кога чине председник и потпредседници 
Извршног одбора. Овакво решење предвиђено је јер предложени састав чине 
председник и 20 изабраних чланова Извршног одбора, распоређених са целе 
територије Републике Србије. У случају хитности, и неодложне потребе за 
доношењем одлука, а због немогућности састајања овако великог тела, 
предвиђено је да Колегијум Извршног одбора може доносити одлуке из 
надлежности Извршног одбора, о чему се обавештава Извршни одбор на првој 
наредној седници. На тај начин спречава се спорије одлучивање Извршног 
одбора.  

 
 
У Београду, 
 

 


