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На основу члана 19, 21 и 31 Статута Европског покрета у Србији и члана 22 

Закона о удружењима, дана 9. фебруара 2021. године, Скупштина Европског 

покрета у Србији је донела 

 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању тумачења члана 19 Статута које је усвојио Главни одбор 

на седници одржаној 5. фебруара 2021. године. 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се тумачење члана 19 Статута које је усвојио Главни одбор на 

седници одржаној 5. фебруара 2021. године. 

 
Члан 2. 

 

Члан 19 Статута има се тумачити у смислу да мандат члановима Покрета који 
су изабрани у складу са ставовима 5, 6. и 7. члана 19, а током којег они врше 
мандат до истека мандата члана на чије место су изабрани, неће се сматрати 
првим мандатом у смислу статутарног ограничења могућности да за 
одређене функције мандат може бити обновљен само једном. 
 

Члан 3. 

 

Сматраће се да је први мандат Звездане Ковач у пуном трајању од три 
године, започео даном доношење ове одлуке Скупштине Европског 
покрета. 
 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Члан 19 Статута каже: 

„Члан 19. 

Органи покрета су:  

• Скупштина  

• Главни одбор  

• Извршни одбор  

• Надзорни одбор  

• Председник  

• Генерални секретар 

 

По потреби се могу изабрати заменик председника, потпредседници и заменик 

генералног секретара. 

Мандат чланова свих органа Покрета одређен је овим Статутом. 

Члановима свих органа Покрета мандат може престати и пре истека времена 

на које су изабрани у случају:  

 

1. подношења оставке  

2. смрти  

3. да су правоснажном одлуком лишени пословне способности  

4. да су правоснажном судском одлуком осуђени на безусловну казну 

затвора у трајању од најмање 6 месеци  

5. опозивом од стране 2/3 присутних чланова Скупштине U slučajevima pod 

tačkama 1, 2, 3 i 4 stava 4 ovog člana, novi članovi biće izabrani na prvoj 

narednoj sednici Skupštine.  

 

У случају под тачком 5 става 4 овог члана, нови чланови биће изабрани на 

истој седници Скупштине.  

Мандат члановима органа Покрета изабраним у складу са ставом 5 и 6 овог 

члана траје до истека мандата члана на чије место су изабрани.” 

Члан 19 превиђа ситуацију када се Генерални секретар опозове односно 

поднесе оставку. Скупштина је на седници од 7. фебруара 2020. године, 

прихватила оставку претходне Генералне серкретарке и поставила нову 

Генералну секретарку. Према Статуту Звездана Ковач је према члану 19. став 7. 

израбрана са мандатом до истека мандата члана на чије место је изабрана, тј. 

до краја 2020. године. Зато се њен избор на Скупштини 9. фебруара може 

сматрати њеним првим мандатом, тј. мандатом на 3 године. 
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Пошто у Статуту постоји ограничење мандата Генералног секретара на два 

мандата (3 + 3 године), али није регулисано рачунање мандата насталог у 

складу са чланом 19, како би ситуација убудуће била правно чиста, како би се 

избегла нејасноћа и превазишла постојећа празнина, Скупштина доноси 

тумачење Статута. 

 

У Београду,  

дана 9. фебруара 2021. године. 

 

_______________________________ 

Јелица Минић 

Председница 

Европски покрет у Србији 

 


