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Инжењерска комора Србије       
Број: 02-300-318/1-2. 
20.02.2012. год. 
Београд 
 
На основу члана 54. став 1. тачка 2. Статута Инжењерске коморе Србије, Извршни 
одбори матичних секција пројектаната и извођача радова, на 2. заједничкoj седници 
одржаној 20.02.2012. године, донели су  

П Р А В И Л Н И К 
о начину организовања подсекција  

 
 

ГЛАВА I 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Правилником о начину организовања подсекција у оквиру матичних секција 

пројектаната и извођача радова уређује се поступак сазивања изборне седнице 
регионалних одбора подсекција, поступак избора председника, заменика председника 
и чланова регионалних одбора подсекција и поступак избора председника подсекција.  
 
 

ГЛАВА II 
ИЗБОРНО ПРАВО 

 
Члан 2. 

 
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 3. 

 
Право да буде кандидован, да бира и буде биран за председника, заменика 
председника и члана регионалних одбора подсекција, односно за председника 
подсекција, има сваки члан Коморе у оквиру матичне секције, односно подсекције чији 
је члан. 
 
Члан Коморе може бити биран за председника, заменика председника и члана 
регионалних одбора подсекција, односно за председника подсекција, само испред  
једне матичне секције. 
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Члан 4. 
 

Чланови Коморе чије је пребивалиште на територији једног регионог центра, а 
запослени су на територији другог регионалног центра, имају право да учествују у 
раду изборних седница оба регионална центра, али могу бити бирани у регионални 
одбор подсекције само у једном регионом центру. 
 

Члан 5. 
 

Члану 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. 
 
За председника, заменика председника и члана регионалних одбора подсекција, 
односно за председника подсекција, може бити изабран само члан Коморе коме није 
изречена мера безбедности из члана 37. Статута Коморе. 
 

 
ГЛАВА III 

ИЗБОР РЕГИОНАЛНИХ ОДБОРА ПОДСЕКЦИЈА 
 

 3.1. Сазивање изборне седнице регионалних одбора подсекција 
 

Члан 6. 
 

Изборну седницу чланова подсекције са подручја одређеног регионог центра 
сазива председник Извршног одбора Матичне секције пројектаната, односно 
председник Извршног одбора Матичне секције извођача радова. 

 
Чланови подсекције се о одржавању изборне седнице обавештавају путем 

Интернет презентације Коморе и других средстава информисања. 
 

 Председник Извршног одбора Матичне секције пројектаната, односно 
председник Извршног одбора Матичне секције извођача радова доноси одлуку о 
именовању члана који ће председавати седницом до избора радног председништва. 
 
 На предлог председавајућег већином гласова присутних чланова подсекције, 
образује се радно председништво од три члана, који ће из својих редова изабрати 
председника. 
 

Након избора радног председништва, радно председништво преузима даље 
руковођење радом седнице.  

 
 

Члан 7. 
 

Дневни ред изборне седнице мора најмање да садржи следеће: 
1) Избор радног председништва и записничара;  
2) Информацију о образовању регионалних одбора подсекција; 
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3) Информацију о одлуци Извршног одбора матичне секције о расписивању и 
спровођењу избора за председника, заменика председника и чланове 
регионалног одбора;  

4) Формирање Изборне комисије; 
5) Формирање листе кандидата за изборе; 
6) Избори: председника, заменика председника и чланова регионалног одбора 

подсекција.  

 
3.2. Избор регионалног одбора подсекције 

Члан 8. 
 

Одлуку о расписивању и спровођењу избора за чланове регионалних одбора 
подсекција доноси Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни 
одбор Матичне секције извођача радова. 
Одлука о расписивању и спровођењу избора за чланове регионалних одбора 
подсекција објављује се путем Интернет презентацији Коморе и другим средстава 
информисања. 
 

Број чланова регионалних одбора подсекција, који се бира у Регионалном 
центру, утврђује Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни 
одбор матичне секције извођача радова, пре доношења Одлуке о расписивању и 
спровођењу избора за чланове регионалних одбора у складу са чланом 3 Одлуке о 
образовању регионалних одбора подсекција матичне секције пројектаната бр. 02-300-
432/1-4. од 04.03.2010.год. и у складу са чланом 3 Одлуке о образовању регионалних 
одбора подсекција матичне секције извођача радова бр. 02-400-462/1-4 од 05.03.2010. 
год. 
 

Предлагање кандидата за чланове регионалног одбора подсекције врше 
чланови подсекције са подручја регионалног центра, непосредно на изборној седници 
јавним предлагањем, уз сагласност кандидата.  

 
Листу кандидата утврђује радно председништво и видно је истиче на гласачком 

месту. Сваки кандидат на листи има свој редни број. 
 

Гласање за избор чланова регионалног одбора подсекција спроводи Изборна 
комисија, коју именује Радно председништво.  

 
Изборна комисија има председника и најмање два члана.  

 
Чланови Изборне комисије не могу бити кандидати за председника, заменика 

председника и члана регионалних одбора подсекција. 
 
Члану Изборне комисије престаје функција у Изборној комисији уколико 

прихвати кандидатуру за избор чланова регионалних одбора подсекција. 
 

У случају из претходног става овог члана, Радно председништво именује новог 
члана Комисије. 
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Гласање се врши на гласачком листићу. Сваки гласачки листић садржи редни 

број кандидата са утврђене кандидатске листе и напомену о броју чланова који се 
бира. Гласачки листић оверава се печатом Коморе. 
 

Председника, заменика председника и чланове регионалног одбора подсекција 
бирају чланови подсекција са територије регионог центра, непосредно тајним 
гласањем. 
 

Гласа се за утврђени број чланова регионалног одбора подсекције, који се бира 
у Регионалном центру.  
 

Гласање се врши заокруживањем редних бројева кандидата на гласачком 
листићу. 
 

Изборна комисија утврђује резултате избора на основу броја добијених гласова 
кандидата за сваки регионални одбор подсекције, у Регионалном центру. 
 

Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, гласачки листић на 
коме је заокружен већи број кандидата од утврђеног броја чланова регионалног 
одбора подсекције који се бира и гласачки листић који је тако попуњен да се не може 
са сигурношћу утврдити за кога је члан подсекције гласао. Ако Изборна комисија 
утврди неправилности које су утицале на резултате избора, предложиће да се понови 
гласање. 
 

За председника регионалног одбора подсекције изабран је кандидат који добије 
највећи број гласова без обзира на број чланова подсекције са територије регионалог 
центра који су гласали. За заменика председника регионалног одбора подсекције 
изабран је кандидат који је други по редоследу добијеног броја гласова. За чланове 
регионалног одбора подсекције изабрани су кандидати који су следећи по редоследу 
добијеног броја гласова. 

 
Уколико два, или више кандидата добију исти број гласова, гласање за њих се 

понавља путем јавног изјашњавања.  
 

Члан 9. 
 

Радно председништво, на основу извештаја Изборне Комисије, након завршетка 
гласања проглашава избор председника, заменика председника и чланова 
регионалног одбора подсекција. 
 

О избору председника, заменика председника и чланова регионалног одбора 
подсекција, сви чланови Коморе обавештавају се путем Интернет презентације Коморе 
и других средстава информисања. 
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ГЛАВА IV 
ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА ПОДСЕКЦИЈЕ 

 
Члан 10. 

 
Председника подсекције бирају чланови подсекције. 
 

Члан 11. 
  

Председник подсекције је лице које представља подсекцију на територији целе 
Републике. 
 
 Председник подсекције је члан Извршног одбора по положају.  
  

Члан 12. 
 

 Орган за спровођење избора је Изборна комисија 
 
 
4.1. Бирачки списак 
 

Члан 13. 
 

Бирачки списак води Секретаријат Коморе. 
 
Бирачки списак се води по подсекцијама за Матичну секцију пројектаната, 

односно Матичну секцију извођача радова и садржи: редни број, име и презиме члана 
Коморе, број односно бројеве лиценци, годину рођења, место пребивалишта. 
 

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 14. 
 
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 15. 
 

У року од 3 дана од дана расписивања избора за председнике подсекција, 
Секретаријат Коморе обавештава чланове Коморе да могу извршити увид у бирачки 
списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка. 
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Члан 16. 
 

Бирачки списак закључује се одлуком коју доноси Председник Извршног одбора 
матичне секције, најкасније 15 дана пре дана почетка изборног поступка, о чему се 
обавештавају сви чланови Коморе уписани у бирачки списак, по подсекцијама за 
Матичну секцију пројектаната, односно Матичну секцију извођача радова, путем 
Интернет презентације Коморе и других средстава информисања. 
 

Одлуком из става 1. овог члана утврђује се укупан број чланова Коморе 
уписаних у бирачки списак, по подсекцијама за Матичну секцију пројектаната, односно 
Матичну секцију извођача радова, и датум закључења бирачког списка. 

 
Члан 17. 

 
По закључењу бирачког списка, захтеви за исправку бирачког списка могу се 

поднети Изборној комисији, у року од 5 дана, 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. 
 
 
4.2. Расписивање избора 
 

Члан 18. 
 

Одлуку о расписивању избора за председнике подсекција доноси Управни 
одбор, најкасније три месеца пре истека мандата председника подсекција. 

 
У складу са Одлуком Управног одбора о расписивању избора за председнике 

подсекција, Извршни одбор матичне секције пројектаната, односно матичне секције 
извођача радова доноси Одлуку о времену у коме се одржавају избори, односно 
спроводи изборни поступак. 
 

Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни одбор 
Матичне секције извођача радова доноси Одлуку о именовању Изборне комисије. 

 
Члан 19. 

 
Од дана расписивања избора до почетка изборног поступка не може протећи 

више од 30 дана. 
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Члан 20. 
 

Изборни поступак мора се окончати до истека мандата председницима 
подсекција претходног сазива.  

 
Изборни поступак окончан је моментом објављивања коначних резултата за 

избор председника подсекције.  
 

Изборна комисија на основу резултата сачињава листу изабраних председника 
подсекција, која се са Извештајем о спроведеним изборима доставља Извршном 
одбору Матичне секције пројектаната, односно Извршном одбору Матичне секције 
извођача радова који објављује коначне резултате избора за председнике подсекција. 

 
О коначним резултатима избора за председника подсекције обавештавају се 

сви чланови Коморе путем Интернет презентације Коморе и других средстава 
информисања. 
 
 
4.3. Изборна комисија 
 

Члан 21. 
 

Изборну комисију Матичне секције пројектаната чини по један представник из 
сваке подсекције и два представника Секретаријата Коморе и то представник Службе 
надлежне за информатичке послове и Секретар Матичне секције пројектаната. 
Изборну комисију Матичне секције извођача радова чини по један представник из 
сваке подсекције,  и два представника Секретаријата Коморе и то представник Службе 
надлежне за информатичке послове и Секретар Матичне секције извођача радова. 

 
Представници Секретаријата Коморе учествују у раду Изборне комисије, без 

права одлучивања. 
 
Изборна комисија ће на првој седници изабрати председника, од представника 

подсекција. 
 

Изборне комисије Матичне секције пројектаната и Матичне секције извођача 
радова могу одржавати заједничке седнице у циљу што ефикаснијег спровођења 
избора. 
 

Изборне комисије Матичне секције пројектаната и Матичне секције извођача 
радова могу пуноважно одлучивати, када је на заједничкој седници присутно више од 
половине броја чланова Изборне комисије Матичне секције пројектаната, односно 
више од половине броја чланова Изборне комисије Матичне секције извођача радова. 
Одлуке се доносе већином гласова чланова Изборне комисије Матичне секције 
пројектаната, односно Матичне секције извођача радова. 
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Члан 22. 
 

Чланови Изборне комисије не могу бити кандидати за председника подсекције. 
 

Члану Изборне комисије престаје функција у Изборној комисији уколико 
прихвати кандидатуру за председника подсекције. 

 
У случају из претходног става овог члана, Извршни одбор Матичне секције 

пројектаната, односно Извршни одбор Матичне секције извођача радова, доноси 
Одлуку о именовању новог члана Изборне комисије. 

 
Члан 23. 

 
Изборна комисија стара се о спровођењу избора у свему према правима и 

обавезама и на начин одређеним одредбама овог правилника. 
 

Члан 24. 
 

Конститутивну седницу Изборне комисије сазива председник Извршног одбора 
Матичне секције пројектаната, односно председник Извршног одбора Матичне секције 
извођача радова. 
 

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, електронским путем. 
 

У случају из претходног става овог члана, Изборна комисија на првој наредној 
седници доноси декларативну одлуку о потврђивању одлука донетих ван седнице, 
електронским путем.  
 

О раду на седници и донетим одлукама ван седнице Изборне комисије води се 
записник. 
 
 
4.4. Изборни поступак 
 
4.4.1. Поступак кандидовања 
 

Члан 25. 
 

Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни одбор 
Матичне секције извођача радова одређује рокове за спровођење кандидационог 
поступка у складу са одлуком Управног одбора о расписивању избора за председнике 
подсекција и одлуком Извршног одбора матичне секције пројектаната, односно 
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матичне секције извођача радова о времену у коме се одржавају избори, односно 
спроводи изборни поступак и о томе обавештава све чланове Коморе уписане у 
бирачки списак, путем Интернет презентације Коморе и других средстава 
информисања. 
 

Члан 26. 
 

Кандидате за председника подсекције може предложити Извршни одбор 
Матичне секције и сваки Регионални центар, односно регионални одбор одговарајуће 
подсекције, уз обавезну писану сагласност кандидата. 
 

Писана сагласност треба да садржи име и презиме кандидата, ЈМБГ, број 
лиценце, место пребивалишта и отисак личног печата који члан поседује за ону 
матичну секцију за коју је кандидован. 
 

Регионални центар, односно регионални одбор подсекције, могу предложити 
највише два кандидата.  
 

Регионални одбори подсекција доноси Одлуку о предлагу кандидата за 
председника подсекције, на састанку регионалног одбора подсекције. За предложене 
кандидате мора гласати већина чланова регионалног одбора подсекције. 
 

Члан 27. 
 

Након истека рока за предлагање кандидата Изборна комисија утврђују 
коначну листу кандидата и о томе обавештава све чланове Коморе уписане у бирачки 
списак, путем Интернет презентације Коморе и других средстава информисања. 
 
 
4.4.2. Гласање 
 

Члан 28. 
 

Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни одбор 
Матичне секције извођача радова 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 29. 

 
Гласање се врши путем гласачких листића, које изборна комисија доставља 

члановима Коморе уписане у бирачки списак на кућну адресу. 
 

Члан 30. 
 

Гласачки листић мора садржати следеће податке: 
1) име и презиме члана Коморе уписаног у бирачки списак;  
2) назив матичне секције;  
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3) назив подсекције; 
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 31. 

 
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 обе матичне секције, 
формираће се свеобухватни гласачки листић са одвојеним листама кандидата за избор 
председника подсекције у Матичној секцији пројектаната, односно Матичној секцији 
извођача радова. 
 

Члан 32. 
 

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 33. 
 

Изборна комисија ближе прописује облик и изглед гласачких листића, начин и 
контролу њиховог штампања и достављања, као и начин њиховог преузимања у 
Комори. 
 

Члан 34. 
 

Попуњени гласачки листић члан Коморе враћа Комори до истека рока за 
гласање који утврђује Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно 
Извршни одбор Матичне секције извођача радова. 
 

Члан Коморе не сме попуњавати гласачки листић графитном оловком. 
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Изборна комисија ближе прописује начин враћања, пријем и чување попуњених 
гласачких листића. 
 
 
4.5. Утврђивање и објављивање резултата избора 

 
Члан 35. 

 
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 36. 

 
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. 

 
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 37. 
 

Изборна комисија утврђује резултате избора на основу броја добијених гласова 
кандидата за сваку подсекцију. 
 

Члан 38. 
 

Уколико два или више кандидата добију исти број гласова на основу којих није 
могуће утврдити ко је председник подсекције, гласање се, за те кандидате, понавља.  
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Члан 39. 
 

Након спроведеног изборног поступка и утврђивања резултата гласања, 
Извршни одбор Матичне секције пројектаната, односно Извршни одбор Матичне 
секције извођача радова,  на основу Извештаја Изборне комисије,  објављује коначне 
резултате избора за председнике подсекција. 
 
 
4.6. Заштита изборног права 
 

Члан 40. 
 

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 Извршног одбора Матичне секције 
пројектаната, односно Извршног одбора матичне секције извођача радова. 
 

Члан 41. 
 

Приговор се подноси писаним путем у писарници Коморе, уз отисак личног 
печата члана Коморе, навођењем броја лиценце и својеручним потписом подносиоца. 
 

Члан 42. 
 

Изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору у року од 48 сати од 
његовог пријема. 

 
Члан 43. 

 
Уколико Изборна комисија утврди да је приговор основан, може да наложи 

понављање изборног поступка за председника подсекције, у оној подсекцији у којој је 
утврђена повреда поступка.  
 
 
4.7. Трошкови спровођења избора 

 
Члан 44. 

 
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. 
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ГЛАВА V 
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 45. 

 
Овај Правилник објавити у гласилу Коморе и на Интернет презентацији Коморе.  

 
Члан 46. 

 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину 

организовања подсекције број: 6836/1-2 од 15.12.2006. године. 
 

Члан 47. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Коморе и Интернет презентацији Коморе. 

 
 
 
 
                                                                              П р е д с е д н и к  
                                               Извршног одбора Матичне секције пројектаната 
 
                                                       Александар Аврамовић, дипл. инж. арх, с.р 
 
 
                                                                             П р е д с е д н и к 
                                             Извршног одбора Матичне секције извођача радова 
 
                                                         Бисерка Шварц, дипл. маш. инж, с.р 
 
 


