На основу члана 22. Статута Ловачке коморе Србије, Скупштина Ловачке коморе Србије на
седници одржаној 28. фебруара 2013. године, у Београду усвојила је:

ПР А В И Л Н И К
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОРГАНА И ТЕЛА КОМОРЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак кандидовања, начин избора и опозива чланова
Скупштине и других органа Ловачке коморе Србије (у даљем тексту: Комора), и то: Управног
одбора, Надзорног одбора, Председника Коморе и Етичког комитета.
II. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 3.
Управни одбор у складу са Статутом и овим актом врши припрему и спровођење избора за
чланове Скупштине и чланове Председништава регионалних одбора.
Управни одбор именује изборну комисију која непосредно спроводи изборе на нивоу
регионалних одбора.

III. ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И
ПРЕДСЕДНИШТAВА РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА
а. Опште одредбе
Члан 5.
Изборе за Скупштину расписује председник Скупштине на образложен предлог Управног одбора,
најкасније 45 (четрдесет и пет) дана пре истека мандата постојећем сазиву Скупштине.
Одлука о расписивању избора за Скупштину мора да садржи број регистрованих чланова Коморе
по Регионалним одборима са стањем на дан расписивања избора за Скупштину.
Избори се морају расписати минимално 45 (четрдесет и пет) дана пре дана одржавања избора.
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Члан 6.
Скупштина је највиши орган Коморе и чине је представници Министарства (три члана) и
надлежног покрајинског органа (два члана), који су чланови Коморе и чланови Коморе изабрани
на изборима на нивоу Регионалних одбора, тако да се на сваких започетих 30 регистрованих
чланова на дан расписивања избора бира један представник у Скупштини.
Председник Регионалног одбора је члан Скупштине по функцији, а истовремено је представник
првих 30 чланова Коморе из свог региона.
Члан 7.
За члана Скупштине Коморе може бити предложен и биран сваки члан Коморе који је ималац
лиценце за обављање одређених послова у ловству, уписан у евиденцију чланова Коморе.
б. Избори
Члан 8.
Гласање се врши лично.
Гласа се на гласачким листићима.
Гласачки листић садржи:
1.ознаку и редни број регионалног одбора у којем се врше избори;
2.обавештење о броју кандидата који се бирају у Регионалном одбору;
3.имена и презимена кандидата, по азбучном реду.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.
Члан 9.
Гласа се само за кандидате наведене на гласачком листићу појединачно, а највише за онолико
кандидата колико се чланова Скупштине, односно Председништва регионалног одбора (у даљем
тексту: Председништво), бирају из тог Регионалног одбора.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.
Члан 10.
Гласачки листићи на којима су заокружени редни бројеви испред имена већег броја кандидата
од броја кандидата који се бира, листићи у које су унета и заокружена нова имена, непопуњени
гласачки листићи као и листићи на којима се не може са сигурношћу утврдити за кога је
кандидата гласано, сматрају се неважећим.
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Члан 11.
Време одржавања гласања одређује Управни одбор за сваки регионални одбор.
Члан 12.
Чланови изборне комисије проверавају да ли је свако ко приступа гласању уписан у евиденцију
чланова Коморе. Уколико бирач није уписан, гласање му неће бити дозвољено.
Идентификација бирача уписаних у евиденцију чланова врши се на основу увида у личну
карту, путну исправу или возачку дозволу.
Члан 13.
Председништво од седам чланова, бирају чланови Коморе из региона на непосредним изборима
гласањем, а изабрани чланови Председништва између себе бирају председника Регионалног
одбора.
Члан 14.
Када се на основу евиденције чланова Коморе унутар регионалног одбора бира више од једног
кандидата за члана Скупштине, сваки следећи члан Скупштине је члан Председништва који је
добио највећи број гласова на изборима.
Члан 15.
У случају када су два или више чланова Председништва добила на изборима једнак број гласова,
кандидат за члана Скупштине је онај члан председништва који на поновљеним изборима између
њих добије већи број гласова.
Одредба из претходног става о понављању избора за кандидате са једнаким бројем гласова
односи се и на случај избора чланова Председништва.
в. Утврђивање резултата гласања
Члан 16.
По завршетку гласања изборна комисија започиње утврђивање резултата гласања.
Резултати гласања се утврђују тако што се прво врши пребројавање неупотребљених гласачких
листића.
Потом се, на основу евиденције чланова, утврђује укупан број бирача који су гласали, и
приступа се отварању бирачке кутије и пребројавању гласова.
По завршеном пребројавању се утврђује колико је који кандидат добио гласова и колики је број
неважећих листића.
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Члан 17.
Када се утврде резултати гласања у записник се уносе следећи подаци:
1. укупан број бирача у евиденцији чланова у том регионалном одбору;
2. број бирача који је гласао;
3. број гласова који је добио сваки кандидат са гласачког листића;
4. број неважећих гласачких листића.
У записник се уносе све околности и чињенице од значаја за гласање.
Записник потписују сви чланови изборне комисије.
Члан 18.
Записник се, са другим изборним материјалом, доставља Управном одбору.
Члан 19.
Коначне резултате избора проглашава Управни одбор, најкасније 7 дана од дана одржавања
избора на нивоу свих регионалних одбора.
Управни одбор подноси извештај о изборима Скупштини Коморе на првој конститутивној
седници Скупштине.
Члан 20.
Мандат чланова Скупштине Коморе траје 3 године, и почиње даном верификације у
Скупштини.
д. Примедбе на регуларност избора
Члан 21.
Примедбу на регуларност избора може ставити сваки члан Коморе или сваки кандидат за члана
Скупштине Коморе.
Примедбе се достављају Управном одбору, у току избора или најкасније 24 сата по завршетку
избора за сваки регионални одбор.
Управни одбор је дужан да на примедбу одговори у року од 24 сата од пријема.
Одлука Управног одбора Коморе је коначна и на њу не постоји право жалбе.
Све примедбе на регуларност избора достављају се писаним путем, уз детаљно образложење.
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ђ. Поступак допунског избора и опозива
Члан 22.
У случају престанка мандата или опозива члана Скупштине, регионални одбор Коморе који је
дотичног члана изабрао, је дужан да спроведе допунске изборе за члана Скупштине, у року од
60 дана од дана престанка мандата.
Члан 23.
На образложену иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине, Скупштина Коморе
дужна је да спроведе поступак изјашњавања о поверењу члану Скупштине, у року од 30 дана
од дана пријема иницијативе.
Члан 24.
Члан Скупштине Коморе је опозван уколико је за његов опозив гласало више од половине
чланова Скупштине Коморе.
Члан 25.
Уколико је опозвани члан Скупштине био истовремено и члан неког тела Коморе, сматра се да
је опозивом са места члана Скупштине истовремено опозван и из тела чији је члан био.
Нови члан одговарајућег тела Коморе бира се у складу са одредбама овог Правилника на првој
наредној седници Скупштине.
IV. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Члан 26.
Кандидата за председника Скупштине Коморе може предложити најмање 10 (десет) чланова
Скупштине.
Кандидатуре се, у писаној форми, достављају Управном одбору који саставља коначну листу
предложених кандидата и доставља је Скупштини на одлучивање.
У првом кругу гласања изабран је кандидат који освоји натполовичну већину гласова присутних
чланова Скупштине.
Уколико ниједан од кандидата не оствари натполовичну већину гласова присутних чланова
Скупштине, два кандидата са освојеним највећим бројем гласова иду у други круг.
У другом кругу гласања изабран је онај кандидат који добије већи број гласова присутних
чланова Скупштине (просту већину).
Уколико је предложен само један кандидат за место председника Скупштине, изабран је
уколико за њега гласа натполовична већина присутних чланова Скупштине.
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Уколико за кандидата из претходног става овог члана не гласа натполовична већина присутних
чланова Скупштине, избори се понављају са новим кандидатом, односно кандидатима.
Поступак избора потпредседника Скупштине идентичан је поступку избора председника
Скупштине.
V. ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ
Члан 27.
Управни одбор има 7 (седам) чланова и то:
1.

пет изабраних чланова Управног одбора;

2.

један представник Министарства;

3.

један представник аутономне покрајине.

Кандидат за изабраног члана Управног одбора је сваки члан Скупштине Коморе који уз изјаву о
прихватању кандидатуре добије писану подршку од најмање 5 (пет) чланова Скупштине.
Члан 28.
Скупштина гласа о избору чланова Управног одбора најкасније у року од 60 дана од дана
конституисања Скупштине, и то по састављеној листи.
Даном конституисања Скупштине сматра се дан одржавања прве, конститутивне седнице новог
сазива Скупштине Коморе.
Скупштина о понуђеној листи гласа у целости.
Чланови Управног одбора Коморе изабрани су уколико се за листу изјасни више од половине
присутних чланова Скупштине Коморе.
Уколико се за понуђену листу кандидата за чланове Управног одбора не изјасни довољан број
присутних чланова Скупштине, избори се понављају са новим кандидатима у року од 30 дана.
Члан 29.
Чланови Управног одбора, на основу Статута и Пословника о раду Управног одбора Коморе,
из својих редова, предлажу Скупштини кандидата за председника и потпредседника Управног
одбора, односно председника и потпредседника Коморе, и то на истој седници на којој су и
изабрани.
Председник и потпредседник Управног одбора су изабрани уколико за њих гласа више од
једне половине присутних делегата Скупштине Коморе.
Уколико кандидат за председника не добије потребну већину, гласање се понавља у року од 30
дана, на наредној седници Скупштине Коморе, са другим кандидатом.
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VI. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 30.
Надзорни одбор има 5 (пет) чланова и то:
1.

два изабрана чланa Скупштине;

2.

два представника Министарства;

3.

један представник аутономне покрајине.

Кандидат за изабраног члана Надзорног одбора је сваки члан Скупштине Коморе који уз изјаву
о прихватању кандидатуре добије писану подршку од најмање 5(пет) чланова Скупштине.
Чланови Надзорног одбора морају бити изабрани у року од 30 дана од дана конституисања
Скупштине, и то по састављеној листи предлога.
Предлози се, у писаној форми, достављају Скупштини на одлучивање.
За чланове Надзорног одбора изабрано је двоје кандидата са највећим бројем гласова
присутних чланова Скупштине.
Уколико је број предложених кандидата једнак броју који се бира, о предложеној листи
кандидата може се гласати у целости. У том случају, кандидати су изабрани уколико је за њих
гласало више од половине присутних чланова Скупштине.
VII. ЕТИЧКИ КОМИТЕТ
Члан 31.
Етички комитет чини по један члан из сваког Регионалног одбора одређен решењем
председништва Регионалног одбора.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Београд, 28.02.2013. године,

Председник
Скупштине Ловачке коморе Србије
Миодраг Дренић с.р.
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