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На основу Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина Лекарске коморе Србије, на VI редовној
седници одржаној 06. априла 2010. године у Београду усвојила је:

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ КАНДИДОВАЊА, НАЧИНУ ИЗБОРА И ОПОЗИВА
ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
И ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА
РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА У ЊЕНОМ САСТАВУ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником регулише се поступак кандидовања, начин избора и опозива чланова (делегата)
Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова Скупштина Регионалних лекарских комора и
других органа Регионалних лекарских комора.
Члан 2.
Органи Лекарске коморе Србије су: Скупштина, Управни одбор, директор и два помоћника
директора, Етички одбор, посебни одбори, Врховни суд части, Надзорни одбор и Комисија за посредовање.
Органи Регионалних лекарских комора су: Скупштина, Извршни одбор, Председник, два
потпредседника, посебни одбори, Надзорни одбор, Суд части првог степена и Комисија за посредовање.
Члан 3.
Избори у Лекарској комори Србије (у даљем тексту: ЛКС) и Регионалним лекарским коморама (у
даљем тексту:РЛК) спроводе се по непосредном и посредном принципу гласања.
Непосредно гласање спроводи се по територијалном принципу, по изборним јединицама формираним
у управним окрузима Регионалних лекарских комора и изборним јединицама формираним у градовима
седиштима Регионалних лекарских комора, а за избор чланова Скупштине ЛКС и за избор чланова
Скупштина регионалних лекарских комора.
Изборне јединице могу се формирати од једне или више општина.
На непосредним изборима учествују сви чланови ЛКС-а уписани у Именик Лекарске коморе Србије.
Посредним гласањем Скупштина ЛКС-а бира органе Коморе, прописане Статутом ЛКС, а Скупштине
РЛК посредним гласањем бирају органе регионалних лекарских комора, прописане Статутом ЛКС.
II

ОРГАНИ И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 4.
Органи за спровођење избора за чланове Скупштине ЛКС и чланове Скупштина РЛК су: Централна
изборна комисија Лекарске коморе Србије, изборне комисије регионалних лекарских комора, и бирачки
одбори изборних јединица.
Органи за спровођење избора за чланове органа ЛКС и РЛК, који бирају делегати Скупштине ЛКС и
Скупштина РЛК, су Комисија за избор и именовање Скупштине Лекарске коморе Србије и Комисије за избор
и именовање Скупштина Регионалних лекарских комора.
Централна изборна комисија ЛКС, изборне комисије регионалних лекарских комора и бирачки
одбори изборних јединица спроводе непосредне изборе за чланове Скупштине ЛКС и чланове Скупштина
РЛК.
Чланови изборних комисија не могу се кандидовати за чланове Скупштине ЛКС и чланове
Скупштина РЛК.
Комисије за избор и именовање спроводе изборе органа које бира Скупштина ЛКС и Скупштине
РЛК.
Члан 5.
Све радње око припреме и спровођења избора обавља Централна изборна комисија Лекарске коморе
Србије у сарадњи са изборним комисијама регионалних лекарских комора.
Централна изборна комисија:
1) стара се о спровођењу непосредних избора у складу са Законом о коморама здравствених радника,
Статутом ЛКС, (Правилником о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине
и других органа Лекарске коморе Србије) и актима ЛКС који регулишу ову материју;
2) организује техничке припреме за изборе;
3) прати примену аката побројаних у тачки 1) и даје објашњења;
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4) утврђује јединствене стандарде за изборни материјал;
5) прописује обрасце и правила и утврђује рокове за спровођење изборних радњи прописаних овим
Правилником;
6) одређује и оглашава број и адресу бирачких места;
7) образује бирачке одборе и именује председнике и чланове бирачких одбора и њихове заменике, на
предлог Извршног одбора РЛК;
8) утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава их и заједно са овереним изводом из
бирачког списка, записнички предаје Изборним комисијама регионалних лекарских комора;
9) одређује изборне акте који јој се достављају;
10) утврђује да ли су изборна листа, односно предлог кандидата састављени и поднети у складу са
Правилником и проглашава изборну листу, односно листу кандидата, или решењем одбија
проглашење изборне листе односно кандидата;
11) доноси решење о проглашењу збирне изборне листе, односно решење о утврђивању листе кандидата;
12) доноси решење о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак;
13) одређује начин чувања и руковања изборним материјалом;
14) утврђује и објављује резултате избора;
15) издаје уверење о избору делегата;
16) подноси извештај Скупштини Лекарске коморе Србије о спроведеним изборима;
17) решава о приговорима на решења Изборних комисија регионалних лекарских комора, и њена одлука
је коначна;
18) даје мишљења и обавештења у вези са применом прописа о непосредним изборима у Лекарској
комори Србије;
19) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора, који је обавезан
документ за спровођење избора и као такав роковима обавезује све учеснике у изборном процесу;
20) врши обуку свих председника и заменика бирачких одбора и Изборних комисија регионалних
лекарских комора.
21) врши и друге послове у складу са овим Правилником
22) доноси Пословник о свом раду.
Члан 6.
Централна изборна комисија има 13 чланова (по 5 чланова и заменика) које бира Скупштина
Лекарске коморе Србије са мандатом од 5 година.
По једног члана члана Централне изборне комисије Скупштини Коморе предлажу Скупштине
регионалних лекарских комора.
Остале чланове Централне изборне комисије до броја 13 Скупштини Коморе предлажу директор
Коморе и Управни одбор ЛКС заједно на седници Управног одбора, од којих су најмање три дипломирани
правници.
Председника и заменика председника Централне изборне комисије бира Скупштина ЛКС већином
присутних чланова Скупштине ЛКС.
Рад Централне изборне комисије регулише се Пословником о раду Централне изборне комисије
Лекарске коморе Србије који доносе чланови Комисије на конститутивној седници овог органа.
Централна изборна комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Члан 7.
Изборне комисије регионалних лекарских комора:
обавештавају чланство са своје територије о условима и роковима изборних радњи;
доносе Пословник о раду;
врше записничку предају изборног материјала бирачким одборима са своје територије;
врше записнички пријем изборног материјала после гласања од бирачких одбора са своје територије,
и утврђују резултате гласања које у посебним записницима достављају Централној изборној
комисији;
решавају по приговорима на рад бирачких одбора;
координирају рад бирачких одбора са своје територије у сарадњи са Централном изборном
комисијом;
врши и друге послове у складу са овим Правилником и одлукама Централне изборне комисије.

Члан 8.
Изборне комисије регионалних лекарских комора имају по седам чланова које бирају Скупштине
Регионалних лекарских комора на предлог извршних одбора регионалних лекарских комора, са мандатом од
5 година.
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Најмање један члан изборне комисије регионалних лекарских комора мора бити дипломирани
правник.
Председника и заменика председника Изборне комисије регионалне коморе бира Скупштина
Регионалне коморе већином присутног броја чланова Скупштине.
Рад Изборне комисије регионалне лекарске коморе регулише се Пословником о раду Изборне
комисије Регионалне лекарске коморе који доносе чланови Комисије на конститутивној седници овог органа.
Изборна комисија регионалне коморе доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 9.
Изборе у изборним јединицама формираним по управним окрузима градовима или територији једне
или више општина, спроводе бирачки одбори.
Сваки бирачки одбор чине председник, заменик председника и један до три члана.
Централна изборна комисија доноси решење о именовању чланова бирачког одбора најкасније 10
дана пре одржавања избора.
Замену члана бирачког одбора врши Централна изборна комисија на захтев самог члана, или
образложени захтев кандидата којим се утврђује да је члан бирачког одбора у првом степену сродства са
кандидатом за кога се гласа у тој изборној јединици.
Бирачки одбор спроводи изборе у изборној јединици на основу Правилника о раду бирачког одбора
који доноси Централна изборна комисија.
Члан 10.
Гласање на непосредним изборима у Лекарској комори Србије обавља се у изборним јединицама
одређеним по управним окрузима, града или територији једне или више општина који сачињавају регионалну
лекарску комору, на бирачким местима која ће одредити Централна изборна комисија, најкасније 20 дана пре
датума одржавања избора.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 300 бирача.
Бирачка места се организују у административним центрима јединица локалне самоуправе, или у
седишту подручне канцеларије регионалне лекарске коморе, или у седишту Регионалне лекарске коморе или
у седишту Лекарске коморе Србије, или на осталим погодним местима за спровођење избора према одлуци
Централне изборне комисије.
Изузетно, бирачко место може се одредити и за гласање мање од 300 бирача за бирачка места на
подручју РЛК Косова и Метохије, за бирачка места на којима гласају чланови Коморе из приватне праксе или
ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја, бирачима тог места гласање на
другом бирачком месту било знатно отежано.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког
места и подручје са којег гласају бирачи на том бирачком месту.
За чланове Коморе из РЛК Косова и Метохије може се одредити издвојено бирачко место у седишту
друге РЛК.
Члан 11.
Секретари регионалних лекарских комора доносе решење о закључењу извода из бирачког списка
чланова Лекарске коморе Србије уписаних у Именик ЛКС, који се води у регионалној лекарској комори 15
дана пре датума одржавања избора, и наведена решења достављају Централној изборној комисији на
усвајање.
Централна изборна комисија на основу достављених решења, у року од 48 часова од достављања,
доноси одуку о закључењу бирачког списка, као и извода из бирачког списка по изборним јединицама и
бирачким местима.
Централна изборна комисија на основу закљученог бирачког списка, доноси решење о укупном броју
бирача који учествују на изборима, као и о броју бирача по изборним јединицама и бирачким местима.
Извод из бирачког списка оверава се тако што се на последњој страни сваке свеске бирачког списка
наводе подаци из решења о закључењу бирачког списка, а посебно број страна свеске бирачког списка, број
уписаних бирача, датум закључења бирачког списка, потпис овлашћеног лица и печат Лекарске коморе
Србије.
Члан 12.
После закључења бирачког списка, Централна изборна комисија ће извршити упис промена у изводе
из бирачког списка на основу одлуке надлежног основног суда које прими најкасније 72 часа пре датума
одржавања избора.
Упис промена у извод из бирачког списка уноси се, почев од редног броја 1, на крају извода из
бирачког списка, на посебној страни под називом: „Накнадне промене“.
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После уписа накнадних промена у изводе из бирачког списка, Централна изборна комисија утврђује
коначан број бирача и објављује га на сајту Лекарске коморе Србије.
Члан 13.
Чланови Комисије за избор и именовање бирају се на првој конститутивној седници сваког новог
сазива Скупштине Лекарске коморе Србије, односно Скупштине Регионалне лекарске коморе из редова
чланова Скупштине ЛКС, односно РЛК .
Чланове Комисије за избор и именовање бира Скупштина Коморе, односно Скупштина РЛК на
предлог делегата Скупштине.
Комисија има 5 чланова чији је мандат 4 године.
Председника Комисије и осталих 4 члана бира Скупштина Лекарске коморе Србије, односно
Скупштина РЛК већином од укупног броја делегата.
Комисија за избор и именовање у складу са Статутом и овим актом припрема и спроводи изборе за
све органе које бира Скупштина Лекарске коморе Србије, односно Скупштина Регионалне лекарске коморе.
Рад Комисије за избор и именовање регулише се Пословником о раду Комисије за избор и именовање
Лекарске коморе Србије и регионалних лекарских комора који доносе чланови Комисије на конститутивној
седници овог органа.
Комисија за избор и именовање одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
III

ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
И ЧЛАНОВА СКУПШТИНА РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА
а. Опште напомене

Члан 14.
Изборе за Скупштину Лекарске коморе Србије и Скупштине регионалних лекарских комора
расписује председник претходног сазива Скупштине, најмање 45 дана пре истека мандата претходног сазива.
Након доношења одлуке Скупштине ЛКС о избору Централне изборне комисије и одлуке о избору
изборних комисија регионалних лекарских комора , као и доношењу одлуке о расписивању избора за чланове
Скупштине и других органа ЛКС за које су избори расписани, као и чланова Скупштине и других органа
регионалних лекарских комора, за које су избори расписани, Скупштина ЛКС и скупштине РЛК настављају
са радом у обиму потребном за рад Коморе.
Након расписивања избора, из претходног става овог члана, Директор Коморе, помоћници директора
Управни одбор, Надзорни одбор Коморе, Посебни одбори Коморе настављају са радом у обиму потребном за
рад Коморе, а до момента конституисања нових органа, у новом сазиву Скупштине Коморе и примопредаје
дужности.
Након расписивања избора, из става 2. овог члана, Председник РЛК и два потпредседника, Извршни
одбор, Надзорни одбор РЛК, Посебни одбори РЛК настављају са радом у обиму потребном за
функционисање и рад РЛК, а до момента конституисања нових органа, у новом сазиву Скупштине РЛК и
примопредаје дужности.
У одлуци о расписивању избора председник Скупштине дужан је да наведе тачан датум одржавања
избора као и датум почетка изборних радњи.
Првог дана после одређеног датума почетка изборних радњи одржава се седница Централне изборне
комисије.
Расписани избори не могу бити одржани пре истека 30 дана од дана расписивања.
Члан 15.
Све радње око припреме и спровођења избора обавља Централна изборна комисија Лекарске коморе
Србије у сарадњи са Изборним комисијама регионалних лекарских комора.
Члан 16.
Сви доктори медицине, чланови Коморе уписани у Именик ЛКС, бирају своје представнике на
територији регионалне Коморе на основу места пребивалишта, у изборним јединицама управних округа,
градова и општина од којих се састоји Регионална лекарска комора у чији су именик уписани.
У посебном акту који усваја Скупштина, а који чини саставни део овог Правилника наводи се:
1. територија коју обухвата изборна јединица;
2. број чланова Коморе уписаних у именик који гласају на тој изборној јединици (коначан број
утврђује Централна изборна јединица својим решењем);
3. број делегата Скупштине који се бира се изборне јединице у Скупштину ЛКС односно
Скупштину РЛК.
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Изборне јединице по управним окрузима, градовима и општинама предлажу Скупштине регионалних
лекарских комора а усваја Скупштина Лекарске коморе Србије у посебном акту који је саставни део ово
Правилника.
Члан 17.
У свакој изборној јединици бира се један или више чланова Скупштине Лекарске коморе Србије и
један или више чланова Скупштине Регионалне лекарске коморе, уз поштовање принципа дефинисаних
Статутом Коморе.
Делегати Скупштине ЛКС се бирају по принципу да се на 300 уписаних чланова Коморе из државних
здравствених установа бира један делегат Скупштине ЛКС.
Делегати Скупштине ЛКС из приватне праксе бирају се по принципу да се на 100 уписаних чланова
Коморе из приватне праксе бира један делегат Скупштине ЛКС.
Делегати Скупштине ЛКС из региона Косова и Метохије бирају се по принципу да се на 70 уписаних
чланова Коморе из региона Косова и Метохије бира један делегат Скупштине ЛКС и из државних
здравствених установа и из приватне праксе.
Скупштину регионалне коморе чине изабрани делегати Скупштине Коморе са територије регионалне
коморе, уз изабране делегате скупштине регионалне коморе изабраних по принципу један делегат на 200
уписаних чланова Коморе, из државних здравствених установа, а са територије регионалне коморе, и по
принципу један делегат на 100 уписаних чланова Коморе, из приватне праксе, а са територије регионалне
коморе.
Скупштину регионалне коморе Косова и Метохије чине изабрани делегати Скупштине Коморе са
територије регионалне коморе Косова и Метохије, а уз изабране делегате скупштине регионалне коморе,
изабраних по принципу један делегат на 20 уписаних чланова Коморе из региона Косова и Метохије, и из
државних здравствених установа и из приватне праксе.
б. Поступак кандидовања
Члан 18.
За члана Скупштине Коморе и Скупштине регионалне коморе може бити предложен и биран сваки
члан Коморе уписан у Именик Коморе.
Кандидата за члана Скупштине Коморе или Скупштине регионалне коморе може предложити сваки
члан Коморе уписан у Именик Коморе, а који се води у евиденцији Регионалне коморе у којој се члан
кандидује, с тим да има пребивалиште на територији изборне јединице у којој се кандидат за члана
Скупштине кандидује.
Члан Коморе уписан у Именик може својим потписом подржати само онолико кандидата колико се
бира на тој Изборној јединици за Скупштину РЛК и за Скупштину ЛКС.
Члан Коморе уписан у Именик може бити кандидат само на тој изборној јединици, оној у коме се
налази његово пребивалиште.
Члан 19.
Свака кандидатура за члана Скупштине Лекарске коморе Србије из државних здравствених установа
мора бити подржана потписима најмање 20 чланова регионалне лекарске коморе и са изборне јединице на
чијој територији кандидат има пребивалиште.
Свака кандидатура за члана Скупштине Лекарске коморе Србије из приватне праксе и са територије
Косова и Метохије мора бити подржана потписима најмање 10 чланова регионалне лекарске коморе и са
изборне јединице на чијој територији кандидат има пребивалиште.
Свака кандидатура за члана Скупштине регионалне лекарске коморе мора бити подржана потписима
најмање 10 чланова регионалне лекарске коморе и са изборне јединице на чијој територији кандидат има
пребивалиште, изузев кандидатуре за члана Скупштине РЛК Косова и Метохије која мора бити подржана
потписима најмање 5 чланова РЛК Косова и Метохије, са изборне јединице на чијој територији кандидат има
пребивалиште.
Свака кандидатура за члана Скупштине ЛКС и за члана РЛК из државних здравствених установа
мора бити подржана потписима чланова из државних здравствених установа, а кандидатура за члана
Скупштине ЛКС и члана Скупштине РЛК из приватне праксе мора бити подржана потписима чланова из
приватне праксе.
Стручна служба Регионалне Коморе у року од 10 дана од дана расписивања избора, обавештава све
чланове Коморе са своје територије да се писаним путем образложене кандидатуре достављају Изборној
комисији регионалне лекарске коморе.
Изборна комисија регионалне лекарске коморе доставља приспеле кандидатуре на проглашење
Централној изборној комисији у року од 48 сати.
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Централна изборна комисија дужна је да у року од 48 сати од пријема кандидатура донесе одлуку или
закључак.
Кандидатуре се подносе најкасније 20 дана пре одржавања избора.

−
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−
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Члан 20.
Кандидатура обавезно садржи:
име и презиме кандидата;
ЈМБГ кандидата;
пребивалиште кандидата;
потврду или решење да је уписан у Именик Коморе издату од стране регионалне лекарске коморе;
прикупљен прописани број потписа на обрасцу чланова Коморе који подржавају кандидатуру;
изјаву кандидата на прописаном обрасцу да подноси кандидатуру за делегата Скупштине.

Члан 21.
Ако кандидатура садржи недостатке за проглашење, Централна изборна комисија закључком налаже
подносиоцу кандидатуре да у року од 48 часова од часа достављања закључка отклони недостатке. Против
закључка није дозвољен приговор ни жалба.
Ако подносилац кандидатуре не отклони недостатке у року из става 1) овог члана, Централна изборна
комисија решењем одбија проглашење кандидатуре.
Члан 22.
Сваки бирач (на изборној јединици кандидата чија је кандидатура одбијена), кандидат за делегата,
може да поднесе Централној изборној комисији приговор на решење којим је одбијено проглашење
кандидатуре, у року од 24 часа од када је кандидат примио решење.
Централна изборна комисија доноси решење по приговору у року од 48 часова од пријема приговора
и доставља га подносиоцу приговора.
На решење Централне изборне комисије које је донесено по приговору, подносилац приговора може
изјавити жалбу суду у року од 24 сата од доношења решења, преко Централне изборне комисије.
Одлука која је донесена у поступку по жалби је правоснажна и против ње се не може поднети захтев
за ванредно преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка који су предвиђени Законом о
управним споровима.
Члан 23.
Централна изборна комисија, по завршеном поступку кандидовања, утврђује коначне листе
кандидата по изборним јединицама, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора и објављује збирну
изборну листу кандидата за делегате Скупштине Лекарске коморе Србије и збирне изборне листе кандидата
за делегате Регионалних лекарских комора.
Збирна изборна листа садржи све кандидатуре, лична имена свих кандидата, податке о години
рођења, лични број (ЈМБГ) кандидата и пребивалиште кандидата.
Редослед кандидата на збирној изборној листи утврђује се према редоследу проглашења кандидатура.
Збирне изборне листе кандидата објављују се јавно, на огласним таблама регионалних комора и
њихових окружних канцеларија и на сајту Коморе.
Збирна изборна листа кандидата за делегате Скупштине Лекарске коморе Србије и збирна изборна
листа за кандидате регионалне лекарске коморе, објављују се обавезно на бирачком месту.
Члан 24.
Подносилац кандидатуре може је повући најкасније 24 сата пре рока одређеног у члану 22. став 1).
в. Избори
Члан 25.
Избори за Скупштину Лекарске коморе Србије и скупштине регионалних лекарских комора
одржавају се искључиво недељом.
Гласање за избор чланова Скупштине врши се на бирачким местима.
Свако бирачко место има редни број.
Изборне комисије регионалних комора најкасније 7 дана пре дана одржавања избора објављују
распоред бирачких места, са назнакама који чланови коморе гласају на одређеним бирачким местима.
За свако бирачко место се обезбеђује посебна просторија.
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Члан 26.
Гласање се врши лично.
Гласа се гласачким листићима.
Гласачки листић садржи:
ознаку и редни број изборне јединице у којој се врше избори;
обавештење о броју кандидата који се бирају у тој изборној јединици;
имена и презимена кандидата, по редоследу са збирне изборне листе.
Испред имена сваког кандидата ставља се редни број према редоследу са збирне изборне листе.
ознаку за члана које Скупштине се гласа предметним листићем, односно да ли се гласа за члана
Скупштине ЛКС или члана Скупштине РЛК.

Члан 27.
Гласа се само за кандидате наведене на гласачком листићу појединачно, а највише за онолико
кандидата колико се чланова Скупштине Коморе, односно Скупштине РЛК бира из те изборне јединице.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа.
Члан 28.
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.
Члан 29.
Гласање траје непрекидно, од 07,00 до 19,00 часова.
Бирачко место се у 19,00 часова затвара, али се бирачима који су се затекли на бирачком месту у
време затварања, омогућава да гласају.
Бирачко место на коме су гласали сви уписани бирачи може бити затворено и пре истека рока
наведеног у претходном ставу овог члана.
Члан 30.
Чланови бирачких одбора проверавају да ли је свако ко приступа гласању уписан у бирачки списак.
Уколико бирач није уписан, гласање му неће бити дозвољено, осим ако члановима комисије не стави на увид
решење суда о упису у бирачки списак.
Сваки такав случај уноси се у записник, а судско решење ставља на последњу страну извода из
бирачког списка.
Члан 31.
Идентификација бирача уписаних у бирачки списак врши се на основу увида у личну карту или путну
исправу (пасош).
г. Утврђивање резултата гласања
Члан 32.
По завршетку гласања бирачки одбор започиње утврђивање резултата гласања.
Резултати гласања се утврђују тако што се прво врши пребројавање неупотребљених гласачких
листића, стављају их у посебан омот који печати с назнаком на омоту да се ради о неупотребљеним
гласачким листићима.
Потом се, на основу бирачког списка, извода из бирачког списка, утврђује укупан број бирача који су
гласали, и приступа се отварању бирачке кутије и пребројавању гласова.
Кад се бирачка кутија отвори, после провере контролног листа, важећи гласачки листићи се одвајају
од неважећих.
Бирачки одбор констатује број неважећих гласачких листића, уноси се у записник и неважеће
гласачке листиће печати у посебан омот, с назнаком да се ради о неважећим гласачким листићима, а потом
утврђује број гласачких листића и број гласова који је добио сваки кандидат, што се такође уноси у записник.
Важећи гласачки листићи стављају се у посебан омот са назнаком да се ради о важећим гласачким
листићима, који се потом печати.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали,
или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачки одбор се распушта и именује нови, а гласање на
том бирачком месту понавља се.
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Члан 33.
Када се утврде резултати гласања у записник се уносе следећи подаци:
укупан број бирача у бирачком списку на том бирачком месту;
број бирача који је гласао;
број гласова који је добио сваки кандидат са гласачког листића;
број неважећих гласачких листића.
У записник се уносе све околности и чињенице од значаја за гласање.
Записник потписују сви чланови бирачког одбора.

Члан 34.
Записник се, са другим изборним материјалом, доставља Изборној комисији регионалне коморе у
року од 24 сата од времена затварања бирачког места.
Члан 35.
Изборна комисија регионалне Лекарске коморе у року од 48 часова од дана пријема материјала
утврђује резултате избора и доставља их Централној изборној комисији Лекарске коморе Србије на
проглашење.
Члан 36.
Коначне резултате избора проглашава Централна изборна комисија Лекарске коморе Србије,
најкасније 15 дана од дана одржавања избора.
Централна изборна комисија свим изабраним члановима Скупштине Лекарске коморе Србије и
члановима регионалних лекарских скупштина, издаје уверење о избору за члана Скупштине Лекарске коморе
Србије, односно члана Скупштине регионалне лекарске коморе у року од 3 дана од проглашења коначних
резултата шаље уверења о избору на адресу пребивалишта изабраним кандидатима, препоручено са
повратницом.
Централна изборна комисија подноси извештај о изборима Скупштини Лекарске коморе Србије на
првој конститутивној седници Скупштине.
Члан 37.
Мандат чланова Скупштине Лекарске коморе Србије и чланова Скупштине РЛК траје 4 године, и
почиње даном верификације у Скупштини.
Поступак верификације регулисан је Пословником о раду Скупштине Лекарске коморе Србије.
д. Примедбе на регуларност избора
Члан 38.
Приговор на регуларност избора може ставити сваки члан Коморе или сваки кандидат за члана
Скупштине Коморе или Скупштине регионалне лекарске коморе.
Приговор на регуларност избора, на неправилности у спровођењу изборних радњи, подноси се у року
од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или учињен пропуст, Изборној комисији
регионалне лекарске коморе на чијој се територији налази бирачко место на чији рад се улаже приговор.
Изборна комисија регионалне лекарске коморе доноси решење по приговору у року од 24 часа од
пријема.
Уколико је приговор решењем одбијен од старне Изборне комисије регионалне лекарске коморе,
подносилац има право жалбе Централној изборној комисији у року од 24 сата од времена пријема одлуке
Изборне комисије регионалне лекарске коморе.
Централна изборна комисија доноси одлуку по жалби у року од 24 сата од пријема.
Одлука Централне изборне комисије Лекарске коморе Србије је коначна и на њу подносилац може
изјавити жалбу суду у року од 24 часа од достављања одлуке Централне изборне комисије.
Уколико Централна изборна комисија усвоји приговор, избори се на том бирачком месту понављају у
року од 7 дана од дана одржавања.
У случају да из неке изборне јединице не буде изабран број делегата који се бира, избори се
понављају у року од 60 дана као допунски.
Одлука суда донета у поступку по жалби је правоснажна и против ње се не може поднети захтев за
ванредно преиспитивање судске одлуке, нити захтев за понављање поступка који су предвиђени Законом о
управним споровима.
Све примедбе на регуларност избора достављају се надлежним изборним комисијама писаним путем,
уз детаљно образложење.
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IV

ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА

Члан 39.
Централна изборна комисија обезбеђује целокупан изборни материјал за сва бирачка места (гласачке
кутије, параване за гласање, прибор за писање, прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног
материјала, коверте за одлагање гласачких листића, збирне изборне листе, изводе из решења о одређивању
бирачког места, решења о именовању бирачког одбора, изводе из бирачког списка, гласачке листиће,
контролне листове за проверу исправности гласачке кутије, обрасце записника о раду бирачког одбора,
одговарајуће обрасце записника о примопредаји изборног материјала, Правила о раду бирачких одбора).
Члан 40.
Централна изборна комисија записнички доставља изборни материјал Изборним комисијама
регионалних лекарских комора најкасније 96 часова пре дана одржавања избора.
Изборне комисије регионалних лекарских комора записнички предају изборни материјал бирачким
одборима са своје територије најкасније 72 сата пре дана одржавања избора.
V

РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА

Члан 41.
Сви бирачки одбори поступају у складу са правилима о раду бирачких одбора која ће прописати
Централна изборна комисија.
VI

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Члан 42.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, сваки бирачки одбор без одлагања записнички
предаје прописани изборни материјал Изборној комисији регионалне лекарске коморе.
Уколико је уложена жалба на решење Изборне комисије регионалне лекарске коморе, уз записник
Централној изборној комисији прослеђује се и материјал са бирачког места на чији је изборни процес жалба
уложена.
Изборне комисије регионалних лекарских комора пошто прикупе изборни материјал са свих
бирачких места, констатују записнички резултате гласања на територији регионалне лекарске коморе, и без
одлагања, записнике достављају Централној изборној комисији.
Централна изборна комисија по протеку рокова за жалбу, утврђује коначне резултате гласања по
регионалним лекарским коморама за Скупштину Лекарске коморе Србије и за Скупштине регионалних
лекарских комора.
VII

СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Члан 43.
Гласачки листићи за избор делегата Скупштине Лекарске коморе Србије и делегата Скупштине
регионалних лекарских комора, штампају се у Београду у штампарији коју одреди Централна изборна
комисија.
Гласачки листићи штампају се на хартији која је заштићена воденим жигом.
Број гласачких листића који се штампа, њихов облик, боју и њихов изглед утврђује Централна
изборна комисија.
Број гласачких листића који се штампају мора бити једнак укупном броју бирача – лекара уписаних у
Бирачки списак, уз додатак резервних гласачких листића чији број не може прећи 0,3% од укупног броја
бирача.
О броју резервних гласачких листића Централна изборна комисија доноси Решење које објављује на
сајту Лекарске коморе Србије.
Члан 44.
Текст и изглед гласачких листића утврђује Централна изборна комисија.
Централна изборна комисија после доношења одлуке о тексту и изгледу гласачког листића, сачињава
узорак гласачког листића који оверава председник Централне изборне комисије својим потписом, а поред се
ставља потпис директора Лекарске коморе Србије и печат Лекарске коморе Србије.
Оверени узорак гласачког листића предаје се штампарији, која на основу њега израђује графичке
плоче.
Процес штампања почиње у присуству овлашћени представника Централне изборне комисије.
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Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, представник
Централне изборне комисије упоређује са овереним узорком гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком,
представник Централне изборне комисије својим потписом одобрава штампање гласачких листића у
утврђеном броју примерака.
Одмах по завршетку штампања, комисија, коју чине представници Централне изборне комисије и
штампарије, уништава компјутерску припрему за израду графичких плоча и графичке плоче.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча, саставља се записник, а уништене
графичке плоче се предају Централној изборној комисији.
VIII

УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА

Члан 45.
Текст гласачког листића и преосталог материјала за спровођење избора, штампа се на српском језику,
ћирилицом.
IX

СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 46.
Статистичку обрада података, при спровођењу избора, обавља стручна служба Лекарске коморе

Србије.
X

ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 47.
Домаће организације које су регистроване за праћење избора, међународне организације чији је члан
Лекарска комора Србије и невладине организације, а које желе да прате рад органа за спровођење избора,
подносе пријаву Централној изборној комисији, најкасније 10 дана пре дана одржавања избора.
Пријава садржи: назив организације, међународне организације или невладине организације, број
посматрача, име и презиме посматрача, ЈМБГ, фотографију посматрача и подручје праћење рада органа за
спровођење избора.
Уз пријаву се подноси и акт о регистрацији организације код надлежног органа.
Централна изборна комисија може издати овлашћења домаћим посматрачима, на основу којих они
могу да прате рад органа за спровођење избора.
Члан 48.
Централна изборна комисија издаје посматрачима идентификационе картице, које садрже податке
који су неопходни, а који се преузимају из пријаве.
Посматрачи су дужни да идентификационе картице носе на видном месту.
Трошкове плаћања рада органа за спровођење избора и трошкове издавања идентификационих
картица (осим оних посматрача које ангажује посебним уговором Лекарска комора Србије) сносе они чији
посматрачи прате изборе.
Члан 49.
Централна изборна комисија дужна је да посматрачима којима је одобрено праћење избора, омогући
несметано праћење сваке изборне радње и да у записницима о свом раду констатује њихово присуство.
Бирачки одбори дужни су да посматрачима којима је Централна изборна комисија одобрила праћење
избора омогуће несметано праћење сваке изборне радње и да у записницима о свом раду констатују њихово
присуство.
Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.
Бирачки одбор може са бирачког места удаљити посматрача ако се посматрач не придржава правила
о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком месту користи: пејџер, мобилни телефон и друга
средства везе и комуникације, а посебно ако се на било који начин меша у рад бирачког одбора.
Бирачки одбор је дужан да о удаљењу посматрача и разлозима за то удаљење одмах обавести
Централну изборну комисију.
Централна изборна комисија може да посматрачу одузме овлашћење и идентификациону картицу,
уколико се посматрач не понаша у оквиру својих овлашћења.
Посматрачи рада Централне изборне комисије и Изборних комисија регионалних лекарских комора,
дужни су да се крећу унутар овлашћења и правила наведених у претходним ставовима овог члана.
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XI

СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА

Члан 50.
Средства за спровођење избора обезбеђују се из буџета Лекарске коморе Србије, доприносима
(партиципацијом) регионалних лекарских комора сразмерно броју уписаних чланова у Именик коморе.
Средства за спровођење избора могу да се користе за:
− накнаде за рад органа за спровођење избора;
− накнаде за рад ангажованих посматрача;
− накнаде за рад запослених у стручним службама Коморе;
− накнаде за дневнице и путне трошкове председника и чланова Централне изборне комисије и
Изборних комисија регионалних лекарских комора, од места пребивалишта до седишта комисија и од
седишта комисија до места где је потребно извршити службени посао;
− накнаде за рад ангажованих лица;
− штампање изборног материјала;
− набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала;
− прикупљање, статистичку обраду и презентацију података;
− превозничке, ПТТ, угоститељске, медијске и друге услуге.
е. Поступак опозива
Члан 51.
Мандат делегата скупштине почиње да тече даном потврђивања мандата на конститутивној седници
скупштине.
Конститутивну седницу скупштине сазива председник скупштине из претходног сазива у року од 15
дана од дана објављивања резултата избора од стране Централне изборне комисије.
Конститутивном седницом председава најстарији делегат, који је овлашћен и да сазове
конститутивну седницу ако то у законском року не учини председник скупштине из претходног сазива.
На образложену иницијативу најмање једне трећине чланова уписаних у именик коморе из изборне
јединице у којој је члан Скупштине изабран, Скупштина регионалне Лекарске коморе дужна је да спроведе
поступак изјашњавања о поверењу поменутом члану Скупштине, у року од 60 дана од дана пријема
иницијативе.
Поступак изјашњавања о опозиву спроводи се на истоветан начин као избор делегата чији се
опозив тражи, а у изборној јединици у којој је изабран, у складу са овом Одлуком.
Члан 52.
Члан Скупштине Лекарске коморе Србије или члан Скупштине РЛК је опозван уколико је за његов
опозив гласало више од половине чланова Коморе из његове изборне јединице.
Члан 53.
У случају опозива члана Скупштине ЛКС или РЛК, Комора је дужна да спроведе допунске изборе у
изборној јединици из које је опозвани члан Скупштине ЛКС или РЛК, у року од 60 дана од дана опозива.
Допунски избори из става 1) спроводе се и у случајевима:
- смрти члана Скупштине;
- оставке;
- исписа из Именика Коморе;
- уколико није изабран број делегата који се бира из изборне јединице у Скупштину ЛКС или РЛК
одређен Одлуком о изборним јединицама;
- у случају када је против члана Скупштине ЛКС или РЛК изречена правоснажна и извршна пресуда
којом је изречена казна затвора.
Члан 54.
Уколико је опозвани члан Скупштине био истовремено и члан неког органа Коморе, или органа РЛК
сматра се да је опозивом са места члана Скупштине истовремено опозван и из органа чији је члан био.
Нови члан одговарајућег органа Коморе или органа РЛК бира се у складу са одредбама овог
Правилника на првој наредној седници Скупштине.

12

XII

ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ЛКС
И ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНА
РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА

Члан 55.
Кандидата за председника Скупштине Лекарске коморе Србије може предложити свака регионална
Лекарска комора или најмање 20 (двадесет) чланова Скупштине.
Кандидата за Председника Скупштине регионалне лекарске коморе може предложити најмање 10
чланова Скупштине РЛК.
Кандидатуре се, у писаној форми, достављају Комисији за избор и именовање ЛКС, односно РЛК која
саставља коначну листу предложених кандидата и доставља је Скупштини ЛКС, односно Скупштини РЛК на
одлучивање.
У првом кругу гласања изабран је кандидат за председника Скупштине ЛКС који освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине Коморе.
У првом кругу гласања изабран је кандидат за председника Скупштине РЛК који освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине РЛК.
Уколико ниједан од кандидата не оствари више од половине 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 више од половине присутних чланова Скупштине.
Уколико за кандидата из претходног става овог члана не гласа више од половине присутних чланова
Скупштине, избори се понављају са новим кандидатом, односно кандидатима.
Седница Скупштине на којој се гласа о новом кандидату или кандидатима за место председника
Скупштине мора бити одржана најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана одржавања конститутивне
седнице Скупштине.
Поступак избора потпредседника Скупштине Коморе, односно Скупштине РЛК идентичан је
поступку избора председника Скупштине, уз напомену да се један потпредседник бира из редова доктора
медицине запослених у државним здравственим установама, а други из редова доктора медицине који раде у
приватној пракси.
Гласање за потпредседнике Скупштине врши се посебно за сваку потпредседничку функцију, а
потпредседници су изабрани ако се за њихов избор изјасни више од половине присутних чланова Скупштине.
Иницијативу за опозив председника или потпредседника Скупштине ЛКС, уз писано образложење,
Скупштини ЛКС може поднети свака регионална Лекарска комора или најмање 20 чланова Скупштине ЛКС.
О поднетој иницијативи Скупштина ЛКС, се изјашњава на првој наредној седници.
Иницијативу за опозив председника или потпредседника Скупштине регионалне лекарске коморе, уз
писано образложење може поднети најмање 10 чланова Скупштине РЛК.
О поднетој иницијативи Скупштина РЛК, се изјашњава на првој наредној седници.
Председник или потредседник (потпредседници) Скупштине су опозвани уколико се за то изјасни
више од половине присутних чланова Скупштине.
Скупштина бира новог председника или потпредседника најкасније у року од 30 дана од дана опозива
претходног.
У случају опозива председника Скупштине радом Скупштине до избора новог председника,
укључујући и сазивање наредне седнице Скупштине, руководе потпредседници Скупштине.
У случају истовременог опозива председника и оба потпредседника, радом Скупштине Коморе,
укључујући и сазивање наредне седнице Скупштине, руководи директор Коморе, односно Скупштином РЛК,
председник РЛК.
Мандат председника и потпредседника Скупштине Коморе и мандат председника и потпредседника
Скупштине РЛК траје 4 године.
XIII

ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА КОМОРЕ И ИЗВРШНИХ ОДБОРА
РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ КОМОРА

Члан 56.
Чланове Управног одбора, искључиво из редова чланова Скупштине Коморе, предлажу регионалне
коморе и то по два члана са територија регионалних комора, док посебни одбори Коморе предлажу по једног
члана.
Председника, два потпредседника, пет чланова Извршног одбора РЛК, искључиво из редова чланова
Скупштине РЛК предлаже најмање 10 делегата Скупштине РЛК, док посебни одбори РЛК предлажу по
једног члана.
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Члан 57.
Регионалне коморе и посебни одбори Коморе, у писаној форми, достављају предлоге кандидата за
чланове Управног одбора Комисији за избор и именовање Скупштине Лекарске коморе Србије, најкасније у
року од 15 дана од дана конституисања Скупштине Коморе.
Чланови Скупштине РЛК и посебни одбори РЛК у писаној форми достављају предлоге кандидата за
чланове Извршних одбора РЛК, Комисији за избор и именовање скупштина РЛК, најкасније у року од 15
дана од дана конституисања Скупштине РЛК.
Комисија утврђује листу предложених кандидата и доставља је Скупштини ЛКС, односно
Скупштини РЛК на одлучивање.
Скупштина ЛКС, односно Скупштина РЛК гласа о избору чланова Управног одбора, односно чланова
Извршног одбора најкасније у року од 30 дана од дана конституисања Скупштине.
Даном конституисања Скупштине сматра се дан одржавања конститутивне седнице новог сазива
Скупштине Лекарске коморе Србије, односно Скупштине регионалне лекарске коморе.
Скупштина о понуђеној листи гласа у целости.
Чланови Управног одбора Коморе, односно чланови Извршног одбора РЛК изабрани су уколико се за
листу изјасни више од половине присутних чланова Скупштине Коморе, односно Скупштине регионалне
лекарске коморе.
Уколико се за понуђену листу кандидата за чланове Управног одбора, односно чланове Извршног
одбора не изјасни довољан број присутних чланова Скупштине, избори се понављају најкасније у року од 30
дана.
Члан 58.
Чланови Управног одбора, на основу Пословника о раду Управног одбора Лекарске коморе Србије,
из својих редова, предлажу Скупштини Коморе кандидата за председника Управног одбора, у року од 15 дана
од дана избора чланова Управног одбора.
Чланови Извршног одбора на основу Пословника о раду Извршног одбора РЛК, из својих редова,
предлажу Скупштини РЛК кандидата за председника Извршног одбора, најкасније у року од 15 дана од дана
избора чланова Извршног одбора.
Председник Управног одбора, је изабран уколико за њега гласа више од половине присутних
делегата Скупштине Коморе.
Председник Извршног одбора, је изабран уколико за њега гласа више од једне половине присутних
делегата Скупштине РЛК.
Уколико кандидат за председника не добије потребну већину, гласање се понавља најкасније у року
од 30 дана, на наредној седници Скупштине Коморе, односно Скупштини РЛК.
Члан 59.
Председник Управног одбора на седници на којој је и сам изабран, уз образложење, предлаже
Скупштини Коморе два потпредседника Управног одбора из редова чланова Управног одбора, по једног из
државне и из приватне лекарске праксе.
Председник Извршног одбора РЛК на седници на којој је и сам именован, уз образложење предлаже
Скупштини РЛК два потпредседника Извршног одбора, из редова чланова Извршног одбора, по једног из
државне и из приватне праксе.
О предложеним кандидатима се гласа појединачно, а кандидат за потпредседника је изабран на ту
функцију уколико се за то изјасни више од половине присутних чланова Скупштине ЛКС, односно РЛК.
Уколико један или оба кандидата за потпредседнике Управног одбора, односно Извршног одбора
нису изабрани, гласање се понавља најкасније у року од 30 дана.
Мандат председника, потпредседника и чланова Управног одбора траје четири године.
Мандат председника, потпредседника и чланова Извршног одбора траје четири године.
Члан 60.
Иницијатива за опозив Управног одбора у целости, председника, потпредседника или чланова овог
органа доставља се, у писаној форми, Комисији за избор и именовање Скупштине Лекарске коморе Србије.
Иницијатива за опозив Извршног одбора у целости потпредседника или чланова овог органа
доставља се у писаној форми, Комисији за избор и именовање Скупштине регионалне лекарске коморе.
Иницијативу за опозив председника Управног одбора, уз писано образложење, може поднети најмање
једна трећина чланова Скупштине Коморе, једна трећина чланова Управног одбора или једна регионална
комора.
Иницијативу за опозив председника Извршног одбора одбора, уз писано образложење, може поднети
најмање једна трећина чланова Скупштине регионалне коморе, или једна трећина чланова Извршног одбора.
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Иницијативу за опозив потпредседника Управног одбора, уз писано образложење, може покренути
председник Управног одбора, најмање једна трећина чланова Управног одбора, једна трећина чланова
Скупштине Коморе или једна регионална Комора.
Иницијативу за опозив потпредседника Извршног одбора, уз писано образложење, може покренути
председник Извршног одбора, најмање једна трећина чланова Извршног одбора или једна трећина чланова
Скупштине регионалне коморе.
Опозвани председник или потпредседник Управног одбора, односно Извршног одбора нису
аутоматски опозвани и са места чланова Управног одбора, односно Извршног одбора уколико подносилац
иницијативе у свом образложењу то није изричито захтевао.
Иницијативу за опозив члана Управног одбора, уз писано образложење, може поднети најмање једна
трећина чланова Скупштине Коморе, једна регионална Комора или посебни одбор који га је предложио на то
место.
Иницијативу за опозив члана Извршног одбора, уз писано образложење , може поднети најмање једна
трећина чланова Скупштине регионалне коморе или посебан одбор који га је предложио на то место.
Иницијативу за опозив целог Управног одбора, уз писано образложење, може поднети најмање једна
трећина чланова Скупштине Коморе или једна регионална Комора.
Иницијативу за опозив целог Извршног одбора, уз писано образложење, може поднети најмање једна
трећина чланова Скупштине регионалне коморе.
О иницијативи за опозив Управног одбора или Извршног одбора у целости, односно председника и
потпредседника или члана Управног одбора или члана Извршног одбора, Скупштина ЛКС, односно
Скупштина РЛК гласа на првој наредној седници после датума пријема иницијативе.
Управни одбор у целости или Извршни одбор у целости, председник и потпредседник Управног
одбора, односно Извршног одбора те чланови Управног одбора, односно Извршног одбора опозвани су
уколико се за то изјасни више од половине присутних чланова Скупштине Коморе, односно Скупштине
регионалне коморе.
У случају опозива председника Управног одбора, односно председника Извршног одбора до избора
новог функцију врши један од потпредседника или члан кога чланови Управног одбора, односно Извршног
одбора изаберу у складу са Правилником о раду Управног одбора Лекарске коморе Србије, односно у складу
са Правилником о раду Извршног одбора регионалне лекарске коморе.
Скупштина Коморе ће, најкасније у року од 30 дана од дана опозива Управног одбора, његовог
председника, потпредседника или члана, на новој седници, изабрати нови Управни одбор, председника,
потпредседника, односно члана Управног одбора.
Скупштина РЛК ће, најкасније у року од 30 дана од дана опозива Извршног одбора, његовог
председника, потпредседника или члана, на новој седници, изабрати нови Извршни одбор, председника,
потпредседника, односно члана Извршног одбора.
XIV

ИЗБОР ДИРЕКТОРА, ДВА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА И
ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЛК И ДВА ПОТПРЕДСЕДНИКА РЛК

Члан 61.
Директора Коморе, искључиво из својих редова, бирају чланови Скупштине Коморе.
За директора Коморе може се кандидовати сваки члан Скупштине Коморе који испуњава услове
прописане Законом о коморама здравствених радника и Статутом Коморе, ако му подршку да једна
регионална комора са више од половине гласова чланова Скупштине регионалне коморе или једна трећина
чланова Скупштине Коморе.
Кандидатуре се, у писаној форми, са образложењем, достављају Комисији за избор и именовање
Скупштине Коморе најкасније у року од тридесет дана од дана одржавања конститутивне седнице
Скупштине.
Комисија прави јединствену листу кандидата и доставља је Скупштини Коморе на одлучивање.
Скупштина Коморе гласа о понуђеним кандидатима на седници која се одржава најкасније у року од
45 дана од дана одржавања конститутивне седнице Скупштине Коморе .
За директора Коморе изабран је кандидат који освоји више од половине гласова присутних чланова
Скупштине Коморе.
Уколико ниједан кандидат у првом кругу гласања не освоји више од половине гласова, два кандидата
са највећим бројем гласова иду у други круг.
За директора Коморе, у другом кругу, изабран је кандидат са већим бројем гласова.
Уколико је на листи кандидата само један кандидат, а он приликом гласања не освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине Коморе, гласање се понавља најкасније у року од 15 дана.
Председника РЛК, искључиво из својих редова, бирају чланови Скупштине РЛК.
Процедура за избор Председника и два потпредседника регионалне коморе идентична је процедури
за избор директора и два помоћника директора Коморе.
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За Председника РЛК може се кандидовати сваки члан Скупштине регионалне коморе, ако му
подршку да једна трећина чланова Скупштине РЛК.
Кандидатуре се, у писаној форми, са образложењем, достављају Комисији за избор и именовање
Скупштине РЛК у року од петнаест дана од дана одржавања конститутивне седнице Скупштине РЛК.
Комисија прави јединствену листу кандидата и доставља је Скупштини РЛК на одлучивање.
Скупштина РЛК гласа о понуђеним кандидатима на седници која се одржава најкасније у року од 30
дана од дана одржавања конститутивне седнице Скупштине РЛК.
За Председника изабран је кандидат који освоји више од половине гласова присутних чланова
Скупштине РЛК.
Уколико ниједан кандидат у првом кругу гласања не освоји више од половине гласова, два кандидата
са највећим бројем гласова иду у други круг.
За председника РЛК, у другом кругу, изабран је кандидат са већим бројем гласова.
Уколико је на листи кандидата само један кандидат, а он приликом гласања не освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине РЛК, гласање се понавља најкасније у року од 15 дана.
Члан 62.
Директор Коморе, на седници на којој је и сам изабран, уз образложење предлаже Скупштини
Коморе кандидате за помоћнике директора и то једног из државне и једног из приватне лекарске праксе.
О кандидатима се гласа у пакету, а изабрани су уколико се за то изјасни више од половине присутних
чланова Скупштине Коморе.
Уколико предложени кандидати не добију потребну већину гласова, гласање се понавља.
Мандат директора и помоћника директора Коморе траје 4 године.
Процедура за избор два подпредседника РЛК идентична је процедури за избор помоћника директора
Коморе.
Предлог за избор потпредседника РЛК Скупштини РЛК доставља Председник РЛК.
О кандидатима се гласа у пакету, а изабрани су уколико се за то изјасни више од половине присутних
чланова Скупштине РЛК.
Уколико предложени кандидати не добију потребну већину гласова, гласање се понавља.
Мандат председника РЛК и потпредседника РЛК траје 4 године.
Члан 63.
Иницијатива за опозив директора Коморе или помоћника директора Коморе доставља се, у писаној
форми, Комисији за избор и именовање Скупштине Лекарске коморе Србије.
Иницијативу за опозив директора Коморе или помоћника директора Коморе може поднети најмање
једна трећина чланова Скупштине Коморе или једна регионална Комора на основу одлуке донете са више од
половине гласова у Скупштини регионалне Коморе.
О иницијативи за опозив директора или помоћника директора Лекарске коморе Србије, Скупштина
Коморе одлучује на првој седници после дана пријема иницијативе.
Директор или помоћник директора Лекарске коморе Србије су опозвани уколико се за то изјасни
више од половине присутних чланова Скупштине Коморе.
Избор новог директора Коморе или помоћника директора Коморе има се обавити најкасније у року
од 30 дана ода дана опозива претходног.
До избора новог директора функцију директора врши помоћник кога Скупштина Коморе за то
овласти.
У случају истовременог опозива директора и оба помоћника функцију директора Коморе, до избора
новог, врши председник Скупштине Коморе.
Иницијатива за опозив председника РЛК или два потпредседника РЛК доставља се, у писаној форми,
Комисији за избор и именовање Скупштине РЛК.
Иницијативу за опозив председника РЛК или потпредседника РЛК може поднети најмање једна
трећина чланова Скупштине РЛК .
О иницијативи за опозив председника РЛК или потпредседника РЛК, Скупштина РЛК одлучује на
првој седници после дана пријема иницијативе.
Председник РЛК или потпредседник РЛК су опозвани уколико се за то изјасни више од половине од
чланова Скупштине РЛК.
Избор новог председника РЛК Коморе или потпредседника РЛК има се обавити најкасније у року од
30 дана ода дана опозива претходног, на новој седници Скупштине РЛК.
До избора новог председника РЛК функцију председника РЛК врши потпредседник кога
Скупштина РЛК за то овласти.
У случају истовременог опозива председника РЛК и оба потпредседника РЛК функцију председника
РЛК, до избора новог, врши председник Скупштине РЛК.
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XV

НАДЗОРНИ ОДБОР КОМОРЕ И РЛК

Члан 64.
Надзорни одбор има председника, потпредседника и 5 чланова које бира Скупштина Коморе.
Председник, потпредседник и чланови Надзорног одбора морају бити изабрани најкасније у року од
30 дана од дана конституисања Скупштине Коморе.
Кандидате за председника, потпредседника и чланове Надзорног одбора, искључиво из редова
чланова Скупштине Коморе, може предложити најмање једна петина чланова Скупштине Коморе или једна
регионална Комора.
Предлози се, у писаној форми, достављају Комисији за избор и именовање ЛКС која утврђује листе
кандидата за све набројане функције и доставља их Скупштини Коморе на одлучивање.
За председника Надзорног одбора Коморе изабран је кандидат који у првом кругу освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине Коморе.
Уколико ниједан од кандидата не задобије више од половине гласова, приступа се другом кругу
гласања.
У други круг гласања иду два кандидата са највећим бројем гласова у првом кругу, а изабран је онај
кандидат који освоји већи број гласова.
Поступак избора потпредседника Надзорног одбора Коморе идентичан је поступку избора
председника.
За чланове Надзорног одбора Коморе изабрани су кандидати са највећим бројем гласова присутних
чланова Скупштине Коморе.
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 Коморе.
Мандат председника, подпредседника и чланова Надзорног одбора Коморе траје 4 године.
Надзорни одбор РЛК има председника и два члана које бира Скупштина РЛК.
Председник и чланови Надзорног одбора РЛК морају бити изабрани најкасније у року од 15 дана од
дана конституисања Скупштине РЛК.
Кандидате за председника и чланове Надзорног одбора РЛК, искључиво из редова чланова
Скупштине РЛК, може предложити најмање једна петина чланова Скупштине РЛК
Предлози се, у писаној форми, достављају Комисији за избор и именовање РЛК која утврђује листе
кандидата за све набројане функције и доставља их Скупштини РЛК на одлучивање.
За председника Надзорног одбора РЛК изабран је кандидат који у првом кругу освоји више од
половине гласова присутних чланова Скупштине РЛК.
Уколико ниједан од кандидата не задобије више од половине гласова, приступа се другом кругу
гласања.
У други круг гласања иду два кандидата са највећим бројем гласова у првом кругу, а изабран је онај
кандидат који освоји већи број гласова.
За чланове Надзорног одбора РЛК изабрани су кандидати са највећим бројем гласова присутних
чланова Скупштине РЛК.
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 РЛК.
Мандат председника и чланова Надзорног одбора РЛК траје 4 године.
Члан 65.
Иницијативу за опозив председника, потпредседника, члана или Надзорног одбора Коморе у целини,
у писаној форми, Комисији за избор и именовање Скупштине Коморе, може поднети најмање једна петина
чланова Скупштине Коморе или једна регионална Комора.
Скупштина Коморе се о поднетој иницијативи изјашњава на првој наредној седници од дана пријема
иницијативе.
Председник, потпредседник или члан Надзорног одбора су опозвани уколико се за то изјасни више од
половине од присутних чланова Скупштине Коморе.
У случају опозива председника, потпредседника, члана или целог Надзорног одбора Коморе,
Скупштина Коморе ће изабрати нове чланове или цело тело, на новој седници, најкасније у року од 30 дана
од дана опозива.
Опозваног председника, до избора новог, у складу са Правилником о раду Надзорног одбора
Лекарске коморе Србије, замењује потпредседник или један од чланова.
Иницијативу за опозив председника, потпредседника, члана или Надзорног одбора Коморе у целини,
у писаној форми, Комисији за избор и именовање Скупштине Коморе, може поднети најмање једна петина
чланова Скупштине Коморе или једна регионална Комора.
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Скупштина Коморе се о поднетој иницијативи изјашњава на првој наредној седници од дана пријема
иницијативе.
Председник, потпредседник или члан Надзорног одбора су опозвани уколико се за то изјасни више од
половине од броја присутних чланова Скупштине.
У случају опозива председника, потпредседника, члана или целог Надзорног одбора Коморе,
Скупштина Коморе ће изабрати нове чланове или цело тело, на новој седници, најкасније у року од 30 дана
од дана опозива.
Опозваног председника, до избора новог, у складу са Правилником о раду Надзорног одбора
Лекарске коморе Србије, замењује потпредседник или један од чланова.
Иницијативу за опозив председника, или члана Надзорног одбора РЛК у целини, у писаној форми,
Комисији за избор и именовање Скупштине РЛК, може поднети најмање једна петина чланова Скупштине
РЛК.
Скупштина РЛК се о поднетој иницијативи изјашњава на првој наредној седници од дана пријема
иницијативе.
Председник, или члан Надзорног одбора РЛК су опозвани уколико се за то изјасни више од половине
од броја присутних чланова Скупштине РЛК.
У случају опозива председника, члана или целог Надзорног одбора РЛК, Скупштина РЛК ће
изабрати нове чланове или цело тело, на новој седници, најкасније у року од 15 дана од дана опозива.
Опозваног председника, до избора новог, у складу са Правилником о раду Надзорног одбора РЛК,
замењује један од чланова.
Иницијативу за опозив председника, члана или Надзорног одбора РЛК у целини, у писаној форми,
Комисији за избор и именовање Скупштине РЛК, може поднети најмање једна петина чланова Скупштине
РЛК .
Скупштина РЛК се о поднетој иницијативи изјашњава на првој наредној седници од дана пријема
иницијативе.
Председник, или члан Надзорног одбора РЛК су опозвани уколико се за то изјасни више од пола од
присутног броја чланова Скупштине РЛК.
У случају опозива председника, члана или целог Надзорног одбора РЛК, Скупштина РЛК ће изабрати
нове чланове или цело тело, на новој седници, најкасније у року од 15 дана од дана опозива.
Опозваног председника, до избора новог, у складу са Правилником о раду Надзорног одбора РЛК,
замењује један од чланова Надзорног одбора РЛК.
VXI

ПОСЕБНИ ОДБОРИ КОМОРЕ И ПОСЕБНИ ОДБОРИ РЛК

Члан 66.
Посебни одбори Коморе Србије имају по 10 чланова, који из својих редова бирају председника и
потпредседника одбора, уважавајући равноправну заступљеност регионалних комора и државне и приватне
праксе.
Посебне одборе регионалних комора чине председник, потпредседник и 10 чланова, уз равноправну
заступљеност представника државне и приватне лекарске праксе, осим у одборима за државну и приватну
праксу.
Скупштина Лекарске коморе Србије, односно Скупштина регионалне лекарске коморе бира чланове
посебних одбора најкасније у року од 30 дана од дана конституисања Скупштине Коморе, односно
Скупштине РЛК.
Кандидате за чланове посебних одбора Коморе, и то по два, предлажу регионалне коморе, на основу
одлука скупштина регионалних комора донетих са више од половине гласова чланова скупштина
регионалних комора присутних на седницама на коме се одлучивало о кандидатима за чланове посебних
одбора.
Кандидате за чланове посебних одбора регионалне коморе може предложити најмање једна петина
чланова Скупштине регионалне коморе.
Комисија за избор и именовање Скупштине Коморе, односно Комисији за избор и именовање
Скупштине РЛК на основу писаних кандидатура регионалних комора, односно чланова Скупштине
регионалне коморе, утврђује листе кандидата за чланове посебних одбора, и доставља их Скупштини Коморе,
односно регионалне коморе на одлучивање.
Скупштина Коморе, односно Скупштина РЛК, гласа о листи кандидата за чланове предложених
одбора у целини.
Листа је прихваћена уколико се за њу изјасни више од половине присутних чланова Скупштине
Коморе, односно Скупштине РЛК.
Уколико понуђена листа не добије потребну већину, Скупштина коморе, односно Скупштина РЛК
ће, најкасније у року од 30 дана поновити изборе.
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Чланови посебних одбора Коморе и чланови посебних одбора РЛК из својих редова бирају
председника и потпредседника и предлажу Скупштини Коморе, односно регионалне коморе кандидате за
чланове Управног одбора Коморе, односно чланове Извршног одбора регионалне коморе из посебних одбора
Коморе , односно посебних одбора РЛК.
Поступак избора председника и потпредседника посебних одбора, као и поступак избора
представника посебних одбора у Управном одбору, односно Извршном одбору ближе се уређују
пословницима о раду посебних одбора ЛКС и пословницима о раду посебних одбора РЛК.
Мандат председника, потпредседника и чланова посебних одбора ЛКС и РЛК траје 4 године.
Члан 67.
Иницијативу за опозив појединих чланова посебног одбора или одбора у целини Коморе, Комисији за
избор и именовање ЛКС, у писаној форми, може предложити најмање један петина чланова Скупштине
Коморе или једна регионална Комора.
Иницијативу за опозив појединих чланова посебног одбора или одбора у целини регионалне коморе,
Комисији за избор и именовање регионалне коморе, у писаној форми, може предложити најмање један
петина чланова Скупштине регионалне коморе .
Скупштина се о поднетој иницијативи изјашњава гласањем, на првој седници после пријема
иницијативе.
Члан посебног одбора или одбор у целини, опозвани су уколико се за то изјасни више од половине од
присутног броја чланова Скупштине Коморе, односно Скупштине регионалне коморе.
Нови члан посебног одбора или посебни одбор у целини бира се најкасније у року од 30 дана од
опозива, на седници Скупштине Лекарске коморе Србије, односно Скупштини регионалне коморе.
XVII

ВРХОВНИ СУД ЧАСТИ И ПРВОСТЕПЕНИ СУДОВИ ЧАСТИ

Члан 68.
Врховни суд части чине председник, заменик председника и 10 чланова.
Председника, заменика председника и чланове Врховног суда части бира Скупштина Лекарске
коморе Србије најмање 45 дана пре истека њиховог мандата.
Кандидате за председника и заменика председника Врховног суда части може предложити најмање
једна петина чланова Скупштине Коморе или једна регионална комора.
Кандидатуре се, у писаној форми, достављају Комисији за избор и именовање Скупштине Коморе,
која прави коначну листу предложених кандидата и доставља је Скупштини Коморе на одлучивање.
За председника Врховног суда части изабран је онај кандидат који у првом кругу гласања освоји
више од једне половине гласова присутних чланова Скупштине Коморе.
Ако у првом кругу гласања ниједан кандидат не освоји надполовичну већину гласова, два кандидата
са највећим бројем гласова иду у други круг гласања.
За председника Врховног суда части изабран је кандидат који у другом кругу освоји већи број
гласова присутних чланова Скупштине Коморе.
Поступак избора заменика председника Врховног суда части идентичан је поступку избора
председника.
Свака регионална комора доставља Комисији за избор и именовање по два кандидата са своје
територије за чланове Врховног суда части.
Комисија прави заједничку листу кандидата и доставља је Скупштини Коморе на одлучивање.
О листи кандидата за чланове Врховног суда части гласа се у целости.
Чланови Врховног суда части изабрани су ако се за то изјасни више од половине присутних чланова
Скупштине Лекарске коморе Србије.
Мандат председника, заменика председника и чланова Врховног суда части траје пет година, почев
од дана полагања свечане изјаве.
Члан 69.
Суд части првог степена чине председник, заменик председника и 5 чланова.
Председника, заменика председника и чланове Суда части првог степена бира Скупштина Регионалне
лекарске коморе најмање 45 дана пре истека мандата.
Кандидате за председника и заменика председника може предложити најмање једна петина чланова
Скупштине Регионалне лекарске коморе.
Кандидатуре се, у писаној форми, достављају Комисији за избор и именовање Скупштине РЛК , која
прави коначну листу предложених кандидата и доставља је Скупштини Регионалне лекарске коморе на
одлучивање.
За председника Суда части првог степена изабран је онај кандидат који у првом кругу гласања освоји
више од половине гласова присутних чланова Скупштине Регионалне лекарске коморе.
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Ако у првом кругу гласања ниједан кандидат не освоји више од половине гласова, два кандидата са
највећим бројем гласова иду у други круг гласања.
За председника Суда части првог степена изабран је кандидат који у другом кругу освоји већи број
гласова присутних чланова Скупштине Регионалне лекарске коморе.
Поступак избора заменика председника Суда части првог степена идентичан је поступку избора
председника.
Сваки делегат у Скупштини Регионалне лекарске коморе може да предложи Комисији за избор и
именовање РЛК по једног кандидата за члана Суда части првог степена те РЛК.
Комисија прави заједничку листу кандидата и доставља је Скупштини Регионалне лекарске коморе
на одлучивање.
О листи кандидата за чланове Суда части првог степена гласа се у целости.
Чланови Суда части првог степена изабрани су ако се за то изјасни више од половине присутних
чланова Скупштине Регионалне лекарске коморе.
Мандат председника, заменика председника и чланова Суда части првог степена траје пет година,
почев од дана полагања свечане изјаве.
Члан 70.
Иницијативу за опозив председника, заменика председника, члана Врховног суда части или Врховног
суда части у целини, у писаној форми, Комисији за избор и именовање, може поднети најмање једна петина
чланова Скупштине Коморе или једна регионална Комора.
Скупштина ће се о поднетој иницијативи изјаснити на првој седници која следи по пријему
иницијативе.
Председник, заменик председника, члан или Врховни суд части у целини опозвани су уколико се за
то изјасни више од половине присутних чланова Скупштине Коморе.
У случају опозива, Скупштина ће нове носиоце функција у Врховном суду части или Врховни суд
части у целини, изабрати у року од 30 дана од опозива претходних, на новој седници.
У случају опозива председника Врховног суда части, до избора новог, а у складу са Правилником о
раду Врховног суда части Лекарске коморе Србије, функцију председника обавља заменик председника или
најстарији члан Врховног Суда части.
Процедура за опозив председника, заменика председника, члана првостепеног суда части, или
првостепеног суда части у целини идентична је процедури за опозив председника, заменика председника,
члана Врховног суда части или Врховног суда части у целини.
Иницијативу за опозив може поднети најмање једна петина чланова Скупштине регионалне коморе
или Врховни суд части.
Иницијатива се подноси Комисији за избор и именовање регионалне коморе, а одлуку о поднетој
иницијативи доноси Скупштина регионалне коморе, са гласовима више од половине присутних чланова
Скупштине РЛК.
У случају опозива председника првостепеног суда части, до избора новог, а у складу са Правилником
о раду првостепеног Суда части, функцију председника обавља заменик председника или најстарији члан
првостепеног Суда части.
Члан 71.
Правила о избору и опозиву у овој глави примењиваће се до доношења посебног Правилника који
регулише ову материју, а од стране Скупштине Лекарске коморе Србије.
XVIII ЕТИЧКИ ОДБОР
Члан 72.
Формирање и састав Етичког одбора уређују се посебним Правилником Скупштине Лекарске Коморе
Србије.
XIX

КОМИСИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ

Члан 73.
Комисију за посредовање чине три члана ( Председник и два члана) и исту бира Скупштина сваке
регионалне лекарске коморе.
Послове из своје надлежности чланови Комисије обављају на основу Правилника о посредовању који
доноси Скупштина Лекарске коморе Србије.
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XX

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.
Директор, чланови Управног и Надзорног одбора не могу бити лица изабрана, постављена или
именована на функцију у државном органу, органу територијалне аутономије или локалне самоуправе, лица
изабрана у органе управљања односно пословања високошколских установа, Српског лекарског друштва,
Друштва лекара Војводине, Друштва лекара Косова и Метохије, удружења здравствених установа и других
стручних удружења здравствених радника.
Члан 75.
Руководећа функција у органима Коморе није спојива са функцијама у политичким партијама, о чему
кандидат за руководећу функцију у органима Коморе прилаже писану изјаву.
Члан 76.
Чланови сазива Скупштине Лекарске коморе Србије који буду изабрани на руководеће функције у
Комори имају рок од 90 дана да поднесу оставке на функције наведене у члановима 74. и 75. овог Правилника
и о томе писмено обавесте Скупштину Коморе.
Уколико поменути чланови Скупштине не поступе у складу са ставом 1. овог члана, аутоматски ће
бити опозвани са својих функција у Комори због кршења одредби Закона о коморама здравствених радника,
Статута Лекарске коморе Србије и овог Правилника.
Члан 77.
Саставни део овог Правилника чини Одлука о утврђеним Изборним јединицама за изборе чланова
Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова Скупштине и других органа регионалних
лекарских комора у њеном саставу.
Члан 78.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 79.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку кандидовања,
начину избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије, донет на III
конститутивној седници Скупштине ЛКС, одржаној 13. јуна 2007. године у Београду.

Београд, 06. априла 2010.

Председник
Скупштине Лекарске коморе Србије

___________________________________
проф. др сци. мед. Милан Антонић с.р.
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