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Акт је ступио на снагу 2.7.2020. године и објављен је у „Службеном гласнику РС“ 
број 98/20 од 10.7.2020. године 

 

Ha основу чл. 514. и 517. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник PC" 
број 106/2015, 106/16 – аутентично тумачење, 113/17 – аутентично тумачење и 
54/19) и члана 70. Статута Коморе јавних извршитеља („Службени гласник PC" 
бр.105/2016, у даљем тексту: Статут), Скупштина Коморе јавних извршитеља на 
ванредној седници одржаној 24.2.2020. године, доноси 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА КОМОРЕ ЈАВНИХ ИЗВРШИТЕЉА 
 

Члан 1. 

Мења се члан 29. Статута тако што се став 5. и став 6. овог члана брише. 

Допуњује се став 7. истог члана тако што се иза речи „Скупштина Коморе" додају 
речи: „на предлог председника Коморе или једне трећине чланова Скупштине 
Коморе", док у преосталом делу остаје неизмењен. 

 

Члан 2. 

Мења се члан 31. Статута тако да сада гласи: 

„Председник Коморе предлаже председника Извршног одбора са листом кандидата 
за чланове Извршног одбора и доставља je председнику Скупштине Коморе. 

Чланови Скупштине Коморе гласају за изборну листу кандидата у целости. 

Председник Извршног одбора именује заменика председника Извршног одбора на 
првој седници Извршног одбора. 

Председник Извршног одбора и заменик председника Извршног одбора бирају се на 
период од четири године." 

 

Члан 3. 

Мења се члан 32. Статута тако да сада гласи: 

„Чланови Извршног одбора су изабрани када предложена листа кандидата за 
председника и чланове Извршног одбора буде подржана већином гласова присутних 
чланова Скупштине. 

Уколико чланови Скупштине предложену листу кандидата за председника и 
чланове Извршног одбора не подрже потребном већином, председник Коморе 
предлаже нову листу кандидата у року од 15 дана. 

Председник Коморе предлаже нову листу кандидата и гласање се понавља све док 
изборна листа не буде подржана потребном већином чланова Скупштине. 
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Након првог неуспешног гласања за изборну листу коју je предложио председник 
Коморе, једна трећина чланова Скупштине може Скупштини предложити нову 
изборну листу кандидата за председника и чланове Извршног одбора. 

Члан 4. 

 

Мења се члан 39. Статута тако што се у ставу 1. додаје тачка 14) која гласи: 

„предлаже Скупштини Коморе листу кандидата за заменика председника Коморе, 
председника и чланове Извршног одбора". 

 
 

Члан 5. 

 

Мења се члан 42. Статута у ставу 2. тако да сада гласи: 

„Кандидат за председника Коморе je лице чију кандидатуру својим потписима 
подржи најмање једна трећина чланова Коморе". 

 

Члан 6. 

Мења се члан 47. Статута тако да сада гласи: 

„На избор и престанак функције заменика председника Коморе, сходно се 
примењују одредбе о избору и престанку функције чланова Извршног одбора 
Коморе и исти се предлаже на листи кандидата за председника Извршног одбора и 
чланове Извршног одбора ." 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 7. 

Избори за председника Коморе, заменика председника Коморе и чланове Извршног 
одбора Коморе одржаће се 30 дана од дана ступања на снагу измена и допуна 
Статута. 

Члан 8. 

Ове измене и допуне Статута ступају на снагу по добијању сагласности 
Министарства правде и објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије". 

 
 

Председник Скупштине 
 

  Саво Загорчић, с.р. 

 


