ПРОЦЕДУРА О ТОКУ ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА

I

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Закона о дивљачи и ловству и Статута Ловачке коморе Србије (у даљем тексту:
Комора) председник скупштине Коморе је донео одлуку бр. 02-09/2020, од дана 04.09.2020.
године, којом се расписују избори за чланове Скупштине коморе и Председништва
регионалних одбора.
У складу са чланом 3. Правилника о избору чланова органа и тела Коморе, Управни одбор
коморе врши припрему и спровођење избора и именује чланове изборне комисије која
непосредно спроводи изборе на нивоу регионалних одбора.
На основу одлуке Управног одбора бр: 38/2013 од 08.10.2013. год. дефинисана је Процедура о
току изборног процеса за чланове Председништва регионалних одбора и Скупштину коморе.
Изборна комисија је одговорна за ток и регуларност избора. Састоји се од три члана и има
председника изборне комисије који се стара да се изборни процес оконча према изборној
процедури у складу са законом и актима Коморе.
Изборна комисија врши следеће послове: упознаје све присутне, пре почетка спровођења
избора са процедуром одржавања избора, врши идентификацију и води евиденцију
присутних чланова Коморе и свих кандидата који учествују у изборном процесу, води
записник, утврђује резултате гласања и исте саопштава присутним члановима Регионалног
одбора.
Термин одржавања избора за чланове Председништва регионалног одбора и Скупштине
коморе одређује Управни одбор за сваки регионални одбор.
II

ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ

Право да гласају на изборима имају сви чланови Коморе који су уписани у евиденцију чланова
Коморе за одређени регионални одбор закључно са даном расписивања избора. Имена свих
чланова Коморе по Регионалним одборима који могу учествовати у изборном процесу
објављена су на сајту Коморе даном расписивања избора.
За члана Председништва регионалног одбора и 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 закључно са даном расписивања избора.
III

ЗАПИСНИК

Изборна комисија води записник у складу са Правилником о избору чланова органа и тела
Коморе.
Изборна комисија води записник у који уноси све околности и чињенице од значаја за
гласање. Записник потписују сви чланови изборне комисије.
Записник се са другим изборним материјалом доставља Управном одбору.
IV ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРИСУТНИХ И ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА
Идентификацију чланова уписаних у евиденцију Коморе за одређени Регионални одбор врши
изборна комисија пре почетка процедуре избора на основу увида у личну карту, путну исправу
или возачку дозволу. Право присуства на изборима имају идентификовани чланови Коморе на
нивоу Регионалног одбора и друга позвана лица као гости по позиву Управног одбора.
Приликом евидентирања члановима Регионалног одбора биће подељени спискови
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потенцијалних кандидата за избор у Председништво регионалног одбора односно Скупштину
коморе (имаоци лиценци).
Кандидатуру за чланство у Председништво регионалног одбора односно Скупштину коморе
може истаћи сваки имаоц лиценце или га могу предложити остали чланови Регионалног
одбора Коморе. Предлагање кандидата се врши заокруживањем редног броја испред имена
потенцијалног кандидата. Један члан Коморе може предложити од једног до седам кандидата.
Кандидатом за избор се сматра сваки кандидовани члан који је пре почетка гласања прихватио
кандидатуру.
У случају недовољног броја кандидата процес кандидовања се понавља.
IV ТОК ГЛАСАЊА
Гласање се врши лично и то заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се
гласа.
Чланови изборне комисије на изборном месту проверавају да ли је свако ко приступа гласању
уписан у евиденцију чланова Регионалног одбора Коморе у коме се спроводи изборни процес.
Члановима Регионалног одбора Коморе који су уписани у евиденцију биће дозвољено
гласање. Идентификација бирача уписаних у евиденцију чланова врши се на основу увида у
личну карту, путну исправу или возачку дозволу. Након идентификације бирач преузма
гласачки листић са именима кандидата.
По завршетку гласања изборна комисија започиње утврђивање резултата гласања. Резултати
гласања се утврђују тако што се прво броје неважећи листићи.
По завршеном пребројавању се утврђује колико је који кандидат добио гласова и колико је
неважећих листића.
У случају недовољног броја изабраних чланова Председништва регионалног одбора односно
Скупштине коморе, изборни процес се понавља до попуне потребног броја чланова.
V

НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Председништво сачињава седам чланова са највећим бројем гласова, а изабрани чланови
председништва већином гласова између себе бирају председника Регионалног одбора.
Председник Регионалног одбора је по функцији члан Скупштине, а истовремено је и
представник првих 30 чланова из свог региона.
Када се на основу евиденције чланова регионалног одбора бира више од једног члана
Скупштине Коморе, сваки следећи члан председништва који је добио највећи број гласова је
члан Скупштине. У случају да два или више чланова Председништва имају једнак број гласова,
кандидат за члана Скупштине је онај члан председништва који је на поновљеним изборима,
између њих, добио већи број гласова.
Председништво регионалног одбора именује члана Етичког комитета из евиденције чланова
Регионалног одбора који су имаоци лиценци.
VI

ПРИМЕДБЕ

Примедбу на регуларност гласања може ставити сваки члан Коморе или кандидат за члана
Скупштине Коморе. Примедбе се достављају у писаној форми Управном одбору у току избора
или најкасније 24 часа по завршетку изборног процеса. Управни одбор је дужан да одговори
на примедбу у року од 24 часа од пријема.
Одлука Управног одбора по примедби је коначна и на њу нема права жалбе.
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