НАЦРТ
На основу члана 15. тачка 21. Статута Инжењерске коморе Србије
( Службени гласник РС , бр. 88/05 и 16/09), Скупштина Инжењерске коморе
Србије, на седници одржаној __________________.године, донела је

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ
КОМОРЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређује начин избора за чланове Скупштине
Инжењерске коморе Србије (у даљем тексту: Скупштина Коморе), критеријуми
заступљености по регионалном и струковном принципу чланова у Скупштини
Коморе, као и остала питања у вези поступка избора за чланове Скупштине
Коморе (у даљем тексту: избори).
Члан 2.
Скупштина Коморе има 120 чланова који се бирају на четири године.
Приликом избора обезбеђује се заступљеност чланова у Скупштини
Коморе по регионалном и струковном принципу.
Критеријум заступљености чланова Скупштине Коморе из става 2. овог
члана утврђује се овим правилником.
Члан 3.
Избори за чланове Скупштине Коморе у Матичној секцији планера
обављају се на нивоу Mатичне секције као целине.
Избори за чланове Скупштине Коморе у матичним секцијама урбаниста,
пројектанта и извођача радова обављају се по изборним јединицама регионалним центрима.
Члан 4.
Сви чланови Коморе са пребивалиштем на територији једног регионалног
центра чине једну Изборну јединицу.
Регионални центри и територије регионалних центара утврђени су
Одлукама Скупштине Коморе и Управног одбора Коморе.

Члан 5.
Орган за спровођење избора је изборна комисија Коморе (у даљем
тексту: Изборна комисија).
Чланови органа за спровођење избора имају право на надокнаду за свој
рад. О висини надокнаде одлучује Управни одбор Коморе.
Административно-техничку подршку у току спровођења избора врши
Секретаријат Коморе.
Члан 6.
Заштиту изборног права обезбеђује Изборна комисија.

II ИЗБОРНО ПРАВО
Члан 7.
Изборно право у смислу овог правилника обухвата право чланова Коморе
да, на начин и по поступку који је утврђен овим правилником, бирају и буду
бирани, кандидују и буду кандидовани и буду благовремено обавештавани о
свим изборним радњама у току избора.
Члан 8.
Право да кандидује и да буде кандидован, да бира и буде биран за члана
Скупштине Коморе има сваки члан Коморе у оквиру матичне секције чији је
члан и у оквиру своје изборне јединице, уколико је у складу са критеријумом
заступљености утврђен одређени број мандата за ту изборну јединицу.
Члан Коморе може бити биран за члана Скупштине Коморе само испред
једне матичне секције.
Члан 9.
Члан Коморе коме мирују права и обавезе по основу члана 74. Статута
Коморе, мирује и право да кандидује и да буде кандидован, да бира и да буде
биран.
Члан 10.
За члана Скупштине Коморе може бити изабран само члан Коморе коме
није изречена мера безбедности из члана 37. Статута Коморе.
Члан Коморе не може бити биран уколико је два пута узастопно изабран
у Скупштину Коморе.
Чланови Коморе не могу бити изабрани у Скупштину Коморе уколико
истовремено обављају функцију судија Суда части.

Члан 11.
Члан Скупштине Коморе не може истовремено бити запослен у
Секретаријату Коморе.
Даном потврђивања мандата лицу запосленом у Секретаријату Коморе
почиње да мирује радни однос.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗАСТУПЉЕНОСТИ ЧЛАНОВА У
СКУПШТИНИ КОМОРЕ
1. Заступљеност по матичним секцијама
Члан 12.
У Скупштину Коморе свака матична секција бира по пет чланова, а
преосталих 100 чланова до укупног броја од 120, матичне секције бирају
сразмерно свом учешћу у укупном броју чланова Коморе, утврђеном на дан
расписивања избора.
Број мандата који се одређује матичним секцијама на основу њиховог
сразмерног учешћа утврђује се применом система највећег количника.
Мандати се распоређују тако што се укупан број чланова матичне секције
подели бројевима од један до закључно са бројем 100, за сваку матичну
секцију.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима 100
највећих количника. Свака матична секција добија онолико мандата колико тих
количника на њу отпада.
Ако две или више матичних секција добију исте количнике на основу
којих се додељује један мандат а нема више нераспоређених мандата, мандат
ће се доделити секцији која има већи број чланова.
2. Заступљеност по регионалном принципу
Члан 13.
Заступљеност по регионалном принципу за Матичну секцију планера
обезбеђује се расподелом мандата у оквиру три територијалне целине и то:
територије регионалног центра Београд, територија регионалних центара
Војводине и територија регионалних центара преосталог дела Србије.
Број мандата који се распоређује по територијалним целинама из става 1.
овог члана одређује се применом система највећег количника.
Мандати се распоређују тако што се укупан број чланова Матичне секције
планера на територијалној целини подели бројевима од један до закључно са
укупним бројем мандата чланова Скупштине Коморе утврђеним за Матичну
секцију планера у члану 12. овог правилника, за сваку територијалну целину.

Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима
онолики број највећих количника колико је мандата чланова Скупштине Коморе
утврђено за Матичну секцију планера у члану 12. овог правилника. Свака
територијална целина добија онолико мандата колико тих количника на њу
отпада.
Ако две територијалне целине добију исте количнике на основу којих се
додељује један мандат а нема више нераспоређених мандата, мандат ће се
доделити територијалној целини која има већи број чланова матичне секције
планера.
Члан 14.
Заступљеност по регионалном принципу за Матичну секцију урбаниста
обезбеђује се расподелом мандата у оквиру регионалних центара.
Број мандата који се распоређује по регионалним центрима из става 1.
овог члана одређује се применом система највећег количника.
Мандати се распоређују тако што се укупан број чланова Матичне секције
урбаниста на територији регионалног центра подели бројевима од један до
закључно са укупним бројем мандата чланова Скупштине Коморе утврђеним за
Матичну секцију урбаниста у члану 12. овог правилника, за сваки регионални
центар.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима
онолики број највећих количника колико је мандата чланова Скупштине Коморе
утврђено за Матичну секцију урбаниста у члану 12. овог правилника. Сваки
регионални центар добија онолико мандата колико тих количника на њега
отпада.
Ако два регионална центра добију исте количнике на основу којих се
додељује један мандат а нема више нераспоређених мандата, мандат ће се
доделити регионалном центру који има већи број чланова Матичне секције
урбаниста.
Члан 15.
Заступљеност по регионалном принципу за Матичну секцију
пројектаната, односно извођача радова обезбеђује се расподелом мандата у
оквиру регионалних центара.
Број мандата који се распоређује по регионалним центрима из става 1.
овог члана одређује се применом система највећег количника.
Мандати се распоређују тако што се укупан број чланова Матичне секције
пројектаната, односно извођача радова на територији регионалног центра
подели бројевима од један до закључно са укупним бројем мандата чланова
Скупштине Коморе утврђеним за Матичну секцију пројектаната, односно
извођача радова у члану 12. овог правилника, за сваки регионални центар.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима
онолики број највећих количника колико је мандата чланова Скупштине Коморе
утврђено за Матичну секцију пројектаната, односно извођача радова у члану

12. овог правилника. Сваки регионални центар добија онолико мандата колико
тих количника на њега отпада.
Ако два регионална центра добију исте количнике на основу којих се
додељује један мандат а нема више нераспоређених мандата, мандат ће се
доделити регионалном центру који има већи број чланова Матичне секције
пројектаната, односно извођача радова.
3. Заступљеност по струковном принципу за матичне секције
пројектаната и извођача радова
Члан 16.
Заступљеност по струковном принципу за Матичну секцију пројектаната,
односно извођача радова обезбеђује се расподелом мандата у оквиру
регионалних центара по подсекцијама.
Број мандата који се распоређује по подсекцијама из става 1. овог члана
одређује се применом система највећег количника.
Мандати се распоређују тако што се укупан број чланова подсекције
Матичне секције пројектаната, односно извођача радова на територији
регионалног центра, подели бројевима од један до закључно са укупним бројем
мандата чланова Скупштине Коморе утврђеним за тај регионални центар у
члану 15. овог правилника, за сваку подсекцију.
Добијени количници разврставају се по величини а у обзир се узима
онолики број највећих количника колико је мандата чланова Скупштине Коморе
утврђено за регионални центар у члану 15. овог правилника. Свака подсекција
добија онолико мандата колико тих количника на њу отпада.
Ако две подсекције добију исте количнике на основу којих се додељује
један мандат а нема више нераспоређених мандата, мандат ће се доделити
подсекцији која има већи број чланова.

IV БИРАЧКИ СПИСАК
Члан 17.
Бирачки списак води Секретаријат Коморе.
Бирачки списак се води по матичним секцијама и изборним јединицама и
садржи: редни број, име и презиме члана Коморе, број, односно бројеве
лиценци, годину рођења, место пребивалишта и изборну јединицу, односно
регионални центар на чијој територији члан Коморе има пребивалиште.
Члан Коморе може бити уписан у бирачки списак само на једном месту у
оквиру матичне секције.
Измене у бирачком списку обавља Секретаријат Коморе.
Члан Коморе има право увида у бирачки списак и право да захтева
његове исправке (упис, брисање, измену или допуну бирачког списка).

Члан 18.
Упис у бирачки списак и брисање из тог списка врши Секретаријат
Коморе на основу одлуке о издавању лиценце Коморе и решења о брисању из
евиденције чланова Коморе.
Измене у бирачком списку врше се на основу захтева члана Коморе са
овереним личним печатом члана Коморе, навођењем броја лиценце и потписом
подносиоца захтева.
Члан 19.
У року од 3 дана од дана расписивања избора, Секретаријат Коморе
обавештава чланове Коморе да могу извршити увид у бирачки списак и тражити
упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка.
Члан 20.
Бирачки списак закључује се одлуком коју доноси Председник Коморе,
најкасније 15 дана пре дана почетка изборног поступка, о чему се обавештавају
сви чланови Коморе путем Интернет презентације Коморе и других средстава
информисања.
Одлуком из става 1. овог члана утврђује се укупан број чланова Коморе
уписан у бирачки списак, по матичним секцијама и изборним јединицама, и
датум закључења бирачког списка.
Члан 21.
По закључењу бирачког списка, захтеви за исправку бирачког списка
могу се поднети Изборној комисији и то непосредно предајом поднеска
Секретаријату Коморе, са овереним личним печатом члана Коморе, навођењем
броја лиценце и потписом подносиоца захтева.
Одлуку о захтеву из става 1. овог члана доноси Изборна комисија и о
томе обавештава подносиоца захтева.
Изборна комисија закључује и објављује на Интернет презентацији
Коморе коначни бирачки списак 10 дана пре почетка изборног поступка.
О закљученом коначном бирачком списку обавештавају се сви чланови
Коморе путем Интернет презентације Коморе и других средстава информисања.

V РАСПИСИВАЊЕ ИЗБОРА
Члан 22.
Изборе расписује председник Скупштине Коморе најкасније три месеца
пре истека мандата чланова Скупштине Коморе.

Одлуком о расписивању избора одређују се време у коме се одржавају
избори, односно спроводи изборни поступак, и утврђује се заступљеност
чланова у Скупштини Коморе по матичним секцијама, регионалном и
струковном принципу, а према критеријумима одређеним овим Правилником.
Одлуком о расписивању избора именује се Изборна комисија.
О расписивању избора и именовању Изборне комисије обавештавају се
сви чланови Коморе путем Интернет презентације Коморе и других средстава
информисања.
Члан 23.
Од дана расписивања избора до почетка изборног поступка не може
протећи више од 30 дана.
Члан 24.
Изборни поступак мора се окончати до истека мандата члановима
Скупштине Коморе претходног сазива.
Изборни поступак окончан је моментом објављивања коначних резултата
и Извештаја Изборне комисије о спроведеним изборима за чланове Скупштине
Коморе.
Изборна комисија на основу коначних резултата сачињава листу
изабраних чланова Скупштине Коморе која се са Извештајем о спроведеним
изборима доставља Скупштини Коморе.
О коначним резултатима избора обавештавају се сви чланови Коморе
путем Интернет презентације Коморе и других средстава информисања.

VI OРГАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 25.
Изборну комисију чине председник и четири члана и то по један члан из
сваке матичне секције, и два представника Секретаријата Коморе.
Председник и чланови Изборне комисије имају заменике.
Члан 26.
Као два представника Секретаријата Коморе у Изборној комисији именују
се лица из стручних служби Секретаријата Коморе и то из Службе надлежне за
информатичке послове и Службе надлежне за правне послове, који учествују у
раду Изборне комисије без права одлучивања.

Члан 27.
Право гласа у Изборној комисији има председник, односно члан те
комисије, или у њиховом одсуству, заменици.
Члан 28.
Чланови Изборне комисије не могу бити кандидати за чланове Скупштине
Коморе.
Члану Изборне комисије престаје функција у Изборној комисији уколико
прихвати кандидатуру за члана Скупштине Коморе.
Члан 29.
Изборна комисија стара се о спровођењу избора у свему према правима и
обавезама и на начин одређеним одредбама овог правилника.
Члан 30.
Изборна комисија ради на седницама којима мора присуствовати већина
од укупног броја њених чланова а одлучује већином гласова чланова Изборне
комисије.
Председник Изборне комисије сазива седнице и руководи радом Изборне
комисије.
Изборна комисија може доносити одлуке ван седнице.
У случају из претходног става овог члана, Изборна комисија на првој
наредној седници доноси декларативну одлуку о потврђивању одлука донетих
ван седнице.
О раду на седници и донетим одлукама ван седнице Изборне комисије
води се записник.

VII ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
1. Поступак кандидовања
Члан 31.
Изборна комисија одређује рокове за спровођење кандидационог
поступка и о томе обавештава све чланове Коморе уписане у бирачки списак,
путем Интернет презентације Коморе и других средстава информисања.

Члан 32.
Максималан број кандидата који члан Матичне секције планера у оквиру
те секције може да кандидује за територијалну јединицу не може бити већи од
броја распоређених мандата за ту територијалну јединицу, утврђеним Одлуком
о расписивању избора.
Максималан број кандидата који члан Матичне секције урбаниста у
оквиру те секције и изборне јединице може да кандидује не може бити већи од
броја распоређених мандата за ту изборну јединицу утврђеним Одлуком о
расписивању избора.
Максималан број кандидата који члан Матичне секције пројектаната,
односно извођача радова у оквиру секције, изборне јединице и подсекције може
да кандидује не може бити већи од броја распоређених мандата за ту изборну
јединицу и подсекције утврђеним Одлуком о расписивању избора.
Члан 33.
Предлагање кандидата за чланове Скупштине Коморе врши се путем
кандидационих листића, које Изборна комисија доставља члановима Коморе на
кућну адресу.
Члан 34.
Кандидациони листић мора садржати следеће податке:
1. име и презиме члана Коморе уписаног у бирачки списак,
2. назив матичне секције,
3. изборну јединицу, за матичне секције урбаниста, пројектаната и
извођача радова,
4. место за унос имена и презимена и броја лиценце предложеног
кандидата,
5. место за отисак личног печата који члан поседује за ону матичну
секцију за коју кандидује,
6. место за својеручни потпис,
7. адресу пребивалишта на коју се шаље кандидациони листић,
8. број којим се јединствено идентификује кандидациони листић и
9. напомене за правилно попуњавање кандидационог листића.
Члан 35.
Изборна комисија контролише припрему и штампу кандидационих
листића.
Кандидациони листићи штампају се на једном месту, на хартији
заштићеној воденим жигом.
За сваког члана Коморе који је уписан у бирачки списак у више матичних
секција, формираће се свеобухватни кандидатски листић тако да се задовољи
критеријум минималног утрошка материјала за штампу.

Члан 36.
На писани захтев члана Коморе, Изборна комисија доноси одлуку о
издавању дупликата кандидационог листића.
Дупликат кандидационог листића је у свему идентичан са оригиналним
кандидационим листићем, осим што има видну ознаку „Дупликат“.
О издатим дупликатима кандидационих листића води се посебна
евиденција на начин који утврди Изборна комисија.
Члан 37.
Изборна комисија ближе прописује облик и изглед кандидационих
листића, начин и контролу њиховог штампања и достављања, као и начин
њиховог преузимања у Комори.
Члан 38.
Попуњени кандидациони листић члан Коморе враћа Комори до истека
рока за предлагање кандидата који утврђује Изборна комисија.
Члан Коморе не сме попуњавати кандидациони листић графитном
оловком.
Изборна комисија ближе прописује начин враћања, пријем и чување
попуњених кандидационих листића.
2. Утврђивање и проглашење изборних листа
Члан 39.
Након истека рока за предлагање кандидата, приступа се утврђивању
изборних листа на основу примљених кандидатских листића.
Приликом утврђивања изборних листа Изборна комисија одваја важеће
од неважећих кандидационих листића.
Изборна комисија констатује број важећих и неважећих кандидационих
листића и уноси их у записник. Изборна комисија за сваки неважећи
кандидациони листић у записник уноси и разлог његовог неважења.
Члан 40.
Неважећи кандидациони листићи су:
- непопуњен кандидациони листић,
- кандидациони листић који није на оригиналном папиру,
- кандидациони листић који је попуњен тако да се не може утврдити
који је кандидат предложен,
- кандидациони листић који није потписан од стране члана Коморе који
кандидује,

-

кандидациони листић који није оверен или није оверен одговарајућим
печатом члана Коморе који кандидује,
- кандидациони листић који није попуњен у складу са напоменама за
правилно попуњавање кандидационог листића,
- кандидациони листић попуњен графитном оловком,
- кандидациони листић који није попуњен у складу са чланом 32. овог
Правилника
У случају да су Комори враћени и оригинал и дупликат кандидационог
листића оба се сматрају неважећим.
У случају код свеобухватног кандидационог листића, за сваку матичну
секцију посебно, важе правила утврђивања неважећих кандидационих листића
утврђена ставом 1. и 2. овог члана.
Члан 41.
Изборна комисија утврђује прелиминарне изборне листе на основу броја
пристиглих кандидатура за сваку матичну секцију и њену изборну јединицу,
односно подсекцију, односно за територијалне целине за Матичну секцију
планера.
Члан 42.
Прелиминарна изборна листа за територијалну целину Матичне секције
планера утврђује се тако што се формира ранг листа кандидата са бројем
добијених кандидатура, уређена опадајућим редоследом по броју добијених
кандидатура.
На изборној листи из става 1. овог члана може се наћи највише троструки
број кандидата са највишим бројем добијених кандидатура, од броја
распоређених мандата за ту територијалну јединицу утврђеним Одлуком о
расписивању избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број кандидатура на основу
којих није могуће утврдити највиши троструки број кандидата из става 2. овог
члана, односно троструки број кандидата се премашује, листа се проширује за
одговарајући број кандидата са истим бројем кандидатура под условом да је тај
број мањи од 5. У противном листа се закључује до редног броја без
проширења листе.
Члан 43.
Прелиминарна изборна листа за изборну јединицу Матичне секције
урбаниста утврђује се тако што се формира ранг листа кандидата са бројем
добијених кандидатура, уређена опадајућим редоследом по броју добијених
кандидатура.
На изборној листи из става 1. овог члана може се наћи највише троструки
број кандидата са највишим бројем добијених кандидатура, од броја

распоређених мандата за ту изборну јединицу утврђеним Одлуком о
расписивању избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број кандидатура на основу
којих није могуће утврдити највиши троструки број кандидата из става 2. овог
члана, односно троструки број кандидата се премашује, листа се проширује за
одговарајући број кандидата са истим бројем кандидатура под условом да је тај
број мањи од 5. У противном листа се закључује до редног броја без
проширења листе.
Члан 44.
Прелиминарна изборна листа за изборну јединицу и подсекције Матичне
секције пројектаната, односно извођача радова утврђује се тако што се
формира ранг листа кандидата са бројем добијених кандидатура, уређена
опадајућим редоследом по броју добијених кандидатура, за сваку подсекцију у
оквиру те изборне јединице.
На изборној листи из става 1. овог члана може се наћи највише троструки
број кандидата са највишим бројем добијених кандидатура, од броја
распоређених мандата за ту изборну јединицу и подсекцију утврђеним Одлуком
о расписивању избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број кандидатура на основу
којих није могуће утврдити највиши троструки број кандидата из става 2. овог
члана, односно троструки број кандидата се премашује, листа се проширује за
одговарајући број кандидата са истим бројем кандидатура под условом да је тај
број мањи од 10. У противном листа се закључује до редног броја без
проширења листе.
Члан 45.
Изборна комисија ће свим кандидатима који се налазе на прелиминарним
изборним листама, утврђеним члановима 42. 43. и 44. овог правилника упутити
позив да, у року од три дана од дана пријема позива, дају изјаву о прихватању
кандидатуре.
Уколико се члан Коморе налази на више прелиминарних изборних листа у
оквиру различитих матичних секција, дужан је да приликом изјашњавања о
прихватању кандидатуре назначи матичну секцију на чијој изборној листи
прихвата кандидатуру.
Члан 46.
У случају не прихватања кандидатуре за члана Скупштине, прелиминарна
изборна листа се проширује за онолики број кандидата колико није прихватило
кандидатуру за члана Скупштине у оквиру изборне јединице, односно изборне
јединице и подсекције, односно територијалне целине.
Прелиминарна изборна листа проширује се примењујући иста правила
утврђена члановима 42. 43. 44. и 45. овог правилника.

Поступак проширења прелиминарне изборне листе може се спровести
највише два пута.
Члан 47.
Након спроведеног поступка утврђивања изборних листа Изборна
комисија проглашава коначне изборне листе за избор чланова Скупштине
Коморе, по изборним јединицама, односно изборним јединицама и
подсекцијама, односно територијалним целинама.
Коначне изборне листе Изборна комисија објављује на интернет
презентацији Коморе.
Члан 48.
Кандидати за избор за чланове Скупштине Коморе имају право
постављања своје личне биографије на Интернет презентацији Коморе у оквиру
објављених коначних изборних листа.
3. Гласање
Члан 49.
Изборна комисија одређује рокове за спровођење гласања и о томе
обавештава све чланове Коморе уписане у бирачки списак, путем Интернет
презентације Коморе и других средстава информисања.
Члан 50.
Максималан број кандидата за територијалну јединицу за који члан
Матичне секције планера може да гласа не може бити већи од броја
распоређених мандата за ту територијалну јединицу, утврђеним Одлуком о
расписивању избора.
Максималан број кандидата изборне јединице Матичне секције урбаниста
за који члан те секције из изборне јединице може да гласа не може бити већи
од броја распоређених мандата за ту изборну јединицу утврђеним Одлуком о
расписивању избора.
Максималан број кандидата изборне јединице и подсекције за који члан
Матичне секције пројектаната, односно извођача радова може да гласа не може
бити већи од броја распоређених мандата за ту изборну јединицу и подсекцију
утврђеним Одлуком о расписивању избора.
Члан 51.
Гласање се врши путем гласачких листића, које изборна комисија
доставља члановима Коморе на кућну адресу.

Члан 52.
Гласачки листић мора садржати следеће податке:
1. име и презиме члана Коморе уписаног у бирачки списак,
2. назив матичне секције,
3. изборну јединицу, за матичне секције урбаниста, пројектаната и
извођача радова,
4. редни број поред сваког имена и презимена, броја лиценце и места
пребивалишта кандидата, намењен заокруживању,
5. место за отисак личног печата који члан поседује за ону матичну
секцију за коју гласа,
6. место за својеручни потпис,
7. адресу пребивалишта на коју се шаље гласачки листић,
8. број којим се јединствено идентификује гласачки листић и
9. напомене за правилно попуњавање гласачког листића.
Члан 53.
Изборна комисија контролише припрему и штампу гласачких листића.
Гласачки листићи штампају се на једном месту, на хартији заштићеној
воденим жигом.
За сваког члана Коморе који је уписан у бирачки списак у више матичних
секција, формираће се свеобухватни гласачки листић тако да се задовољи
критеријум минималног утрошка материјала за штампу.
Члан 54.
На писани захтев члана Коморе, Изборна комисија доноси одлуку о
издавању дупликата гласачког листића.
Дупликат гласачког листића је у свему идентичан са оригиналним
гласачким листићем, осим што има видну ознаку „Дупликат“.
О издатим дупликатима гласачких листића води се посебна евиденција на
начин који утврди Изборна комисија.
Члан 55.
Изборна комисија ближе прописује облик и изглед гласачких листића,
начин и контролу њиховог штампања и достављања, као и начин њиховог
преузимања у Комори.
Члан 56.
Попуњени гласачки листић члан Коморе враћа Комори до истека рока за
гласање који утврђује Изборна комисија.
Члан Коморе не сме попуњавати гласачки листић графитном оловком.

Изборна комисија ближе прописује начин враћања, пријем и чување
попуњених гласачких листића.

VIII УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
Члан 57.
Након истека рока за гласање, приступа се утврђивању резултата избора.
Приликом утврђивања резултата избора Изборна комисија одваја важеће
од неважећих гласачких листића.
Изборна комисија констатује број важећих и неважећих гласачких
листића и уноси их у записник. Изборна комисија за сваки неважећи гласачки
листић у записник уноси и разлог његовог не важења.
Члан 58.
Неважећи гласачки листићи су:
- непопуњен гласачки листић,
- гласачки листић који није на оригиналном папиру,
- гласачки листић који је попуњен тако да се не може утврдити који је
кандидат заокружен,
- гласачки листић који није потписан од стране члана Коморе који
гласа,
- гласачки листић који није оверен или није оверен одговарајућим
печатом члана Коморе који гласа,
- гласачки листић који није попуњен у складу са напоменама за
правилно попуњавање гласачког листића,
- гласачки листић попуњен графитном оловком,
- гласачки листић који није попуњен у складу са чланом 50. овог
Правилника
У случају да су Комори враћени и оригинал и дупликат гласачког листића
оба се сматрају неважећим.
У случају код свеобухватног гласачког листића, за сваку матичну секцију
посебно, важе правила утврђивања неважећих гласачких листића утврђена
ставом 1. и 2. овог члана.
Члан 59.
Изборна комисија утврђује резултате избора на основу броја добијених
гласова кандидата за сваку матичну секцију и њену изборну јединицу, односно
подсекцију, односно територијалну целину за Матичну секцију планера.

Члан 60.
Резултати избора за чланове Скупштине из Матичне секције планера
утврђују се тако што се формира ранг листа кандидата са бројем добијених
гласова, за сваку територијалну целину, уређена опадајућим редоследом по
броју добијених гласова.
Мандати су распоређени оним кандидатима са највишим бројем
добијених гласова у оквиру територијалне јединице, колико је мандата за ту
територијалну јединицу распоређено Одлуком о расписивању избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова на основу
којих није могуће утврдити коме мандат припада, а нема више нераспоређених
мандата, избори се за ту територијалну целину и те кандидате понављају.
Начин и поступак понављања избора ближе одређује Изборна комисија.
Члан 61.
Резултати избора за чланове Скупштине из Матичне секције урбаниста
утврђују се тако што се формира ранг листа кандидата са бројем добијених
гласова, за сваку изборну јединицу, уређена опадајућим редоследом по броју
добијених гласова.
Мандати су распоређени оним кандидатима са највишим бројем
добијених гласова у оквиру изборне јединице, колико је мандата за ту изборну
јединицу распоређено Одлуком о расписивању избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова на основу
којих није могуће утврдити коме мандат припада, а нема више нераспоређених
мандата, избори се за ту изборну јединицу и те кандидате понављају. Начин и
поступак понављања избора ближе одређује Изборна комисија.
Члан 62.
Резултати избора за чланове Скупштине из Матичне секције
пројектаната, односно извођача радова утврђују се тако што се формира ранг
листа кандидата са бројем добијених гласова, за сваку изборну јединицу и
подсекције, уређена опадајућим редоследом по броју добијених гласова.
Мандати су распоређени оним кандидатима са највишим бројем
добијених гласова у оквиру изборне јединице и подсекције, колико је мандата
за ту изборну јединицу и подсекцију распоређено Одлуком о расписивању
избора.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова на основу
којих није могуће утврдити коме мандат припада, а нема више нераспоређених
мандата, избори се за ту изборну јединицу и подсекцију и те кандидате
понављају. Начин и поступак понављања избора ближе одређује Изборна
комисија.

Члан 63.
Након спроведеног изборног поступка и утврђивања резултата гласања
Изборна комисија објављује коначне резултате избора за чланове Скупштине
Коморе, по изборним јединицама, односно подсекцијама, односно
територијалним целинама, у складу са чланом 24. овог Правилника.

IX ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Члан 64.
Члан Коморе може да поднесе Изборној комисији приговор на
неправилности у току изборног поступка, најкасније у року од три дана по
истеку рока за одређену фазу изборног поступка, која се утврђује одлукама
Изборне комисије.
Члан 65.
Приговор се подноси писаним путем у писарници Коморе, уз отисак
личног печата члана Коморе, навођењем броја лиценце и својеручним потписом
подносиоца.
Члан 66.
Изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору у року од 48
сати од његовог пријема.
Члан 67.
Уколико Изборна комисија утврди да је приговор основан, може да
наложи понављање изборног поступка у изборној јединици у којој је утврђена
повреда поступка.

X ТРОШКОВИ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА
Члан 68.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни материјал и друге
трошкове спровођења избора обезбеђују се Финансијским планом Коморе.
Захтев за доделу средстава са спецификацијом укупних трошкова
Изборна комисија подноси Управном одбору Коморе.

XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 69.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Проф. др Милисав Дамњановић, дипл.инж.арх.

Образложење
Правни основ за доношење овог правилника је одредба члана 15.
Статута Коморе која прописује да Скупштина Коморе доноси Правилник о
избору чланова Скупштине Коморе.
Одредбе члана 77. Статута Коморе прописују да Управни одбор припрема
нацрт Статута или другог општег акта и доставља га на мишљење члановима
Коморе, те да расправа о нацрту траје најкраће 15 а најдуже 30 календарских
дана.
Одредбе чл. 21. тачка 1. и 78. Статута Коморе прописују да Управни
одбор утврђује предлог општег акта и да приликом утврђивања предлога
разматра мишљења, примедбе и предлоге из расправе, а да Скупштина
приликом разматрања предлога општег акта поступа са примедбама и
предлозима по процедури прописаној Пословником о раду Скупштине.
Одлуком о изменама и допунама Статута Коморе („Службени гласник РС,“
бр. 16/09) односно одредбама чл. 14. и 43. Пречишћеног текста Статута Коморе
прописано је да се поступак кандидовања, критеријуми заступљености чланова
у Скупштину Коморе по регионалном и струковном принципу и начин избора
ближе уређују Правилником о избору чланова Скупштине Коморе који доноси
Скупштина Коморе. Изборе за чланове Скупштине Коморе расписује председник
Скупштине Коморе најкасније три месеца пре истека мандата чланова
Скупштине Коморе, на начин ближе прописан Правилником о избору чланова
Скупштине Коморе и именује изборну комисију Коморе.
У складу са наведеним одредбама Статута Коморе, неопходно је
доношење наведеног правилника којима ће се уредити целокупан поступак
избора за чланове Скупштине Коморе.

