
 ИЗМЕНE И ДОПУНE ПОВЕЉЕ О ОСНИВАЊУ ГЛОБАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПАРЛАМЕНТАРАЦА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У СРБИЈИ 

Члан 1.  

У Повељи о  оснивању Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције 

у Србији, донетој 5. јуна 2013. године, члан 6. мења се и гласи: 

„Национални огранак одлучује већином гласова присутних чланова на састанку коме 

присуствује већина чланова Националног огранка, ако одредбама Повеље није другачије 

одређено.“ 

Члан 2.  

У члану 7. став 1. мења се и гласи: 

„Чланови Националног огранка су актуелни народни посланици који потпишу Повељу о 

оснивању Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције у Србији, 

односно попуне приступницу за пријем у Национални огранак. 

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Чланови Националног огранка којима је истекао мандат народног посланика могу 

задржати својство члана, уколико у року од 60 дана од дана престанка њиховог мандата 

доставе писану изјаву о томе Извршном одбору Националног огранка.“ 

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

Члан 3.  

У члану 10. ст. 2, 3, 4, 5. и 6. мењају се и гласе: 

„Извршни одбор чине председник, заменик председника и секретар.  

Председника, заменика председника и секретара бира Национални огранак из реда 

народних посланика, који су чланови Националног огранка.  

Чланови Извршног одбора бирају се на период од две године, за период примене Програма 

рада. 

Исто лице може да буде поново изабрано за члана Извршног одбора на још један мандат.  

Председник Извршног одбора бира се на период од две године, за период примене Програма 

рада.“ 

После става 6. додаје се нови став 7. који гласи:  

„Исто лице може бити поново изабрано за председника Извршног одбора на још један 

мандат“.  

Досадашњи ст. 7, 8. и 9. постају ст. 8, 9. и 10.  



 

Члан 4. 

Извршни одбор ће доставити обавештење члановима Националног огранка којима је 

истекао мандат народног посланика да је потребно да се писано изјасне о томе да ли 

задржавају својство члана Националног огранка, у року од 60 дана од дана достављања  

обавештења. 

За чланове Националног огранка којима је истекао мандат народног посланика, а који се у 

року из става 1. овог члана не изјасне у писаној форми или доставе изјаву да не желе да 

задрже својство члана Националног огранка, сматраће се да су доставили изјаву о иступању 

из Глобалне организације, у смислу члана 12. Повеље.  

Члан 5. 

Избор председника, заменика преседника и секретара у складу са овим изменама и 

допунама Повеље, спровешће се на првом наредном састанку Националног огранка, након 

њиховог доношења.  

Члан 6. 

Ове измене и допуне Повеље ступају на снагу даном доношења.  

 

 

  


