ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРАВИЛНИК
о изборима за органе и тијела
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних
привредних комора (у даљем тексту: Правилник), уређује се поступак избора и опозива представника
чланова у органима и тијелима Привредне коморе Републике Српске (у даљем тексту: Комора) и
подручних привредних комора и то:
- чланова Скупштине Коморе;
- чланова Управног и Надзорног одбора Коморе;
- Предсједника, потпредсједника, директора Коморе;
- чланова скупштина гранских удружења Коморе;
- чланова скупштина подручних привредних комора;
- чланова управног и надзорног одбора подручних привредних комора;
- предсједника, потпредсједника, директора подручних привредних комора.
Члан 2.
Органе и тијела Коморе и подручних привредних комора сачињавају чланови - представници
чланова Коморе, које они бирају коришћењем свога једнаког изборног права у складу са критеријумима
и на начин одређен Статутом Коморе, статутима подручних привредних комора и овим Правилником.
Изборни материјали као што су: Правилник, одлуке, обрасци, листе кандидата и други изборни
материјали биће доступни свим члановима Коморе, путем гласила Коморе, Интернет странице,
средстава информисања или на други одговарајући начин.
Члан 3.
Редовни избори за органе и тијела Коморе и подручних привредних комора одржавају се у
истом временском периоду (истовремено).
II - НАЧИН ИЗБОРА СКУПШТИНА ПОДРУЧНИХ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА
Расписивање избора
Члан 4.
У складу са Статутом подручне привредне коморе, Скупштина подручне привредне коморе,
којој тече мандат, доноси Одлуку о расписивању избора.
Одлуком о расписивању избора утврђује се састав чланова Скупштине, на основу броја и
критеријума утврђених Статутом подручне привредне коморе, рокови спровођења изборних радњи,
бира се Изборна комисија и утврђују њени задаци у складу са овим Правилником.
Привредна комора Републике Српске
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Изборна комисија из става 2. овог члана, именује се на мандатни период од четири године, а
чине је представници комора и привредних друштава, чланица Коморе.
Члан 5.
Пошто Одлука о расписивању избора ступи на снагу, Изборна комисија доноси Oдлуку o
одређивању Бирачког одбора, роковима спровођења, те о техничким питањима извршења одређених
изборних радњи.
Све акте Изборне комисије потписују сви чланови Изборне комисије.
Кандидациони поступак
Члан 6.
У поступку предлагања кандидата за избор представника у Скупштину подручне привредне
коморе предлагачи ће се руководити принципом економске снаге чланице у којој је кандидат у радном
односу, при чему се мисли на остварени укупан приход и број запослених радника, водећи рачуна о
одговарајућој заступљености малих, средњих и великих привредних друштава.
За кандидата за представника у Скупштини подручне привредне коморе може се истаћи
пословно способно физичко лице са стеченим образовањем у најмање четвртом степену, који је
власник, сувласник, ортак или акционар са активним правом управљања у привредном друштву или је
запослен у својству члана управе, директора и другог руководног радника и чије привредно друштво
испуњава обавезе дефинисане Законом, Статутом и другим актима Коморе.
Члан 7.
Изборна комисија предлаже „предкандидациону листу“ у циљу обезбјеђења састава Скупштине
подручне привредне коморе у складу са критеријумима утврђеним Статутом, Одлуком о расписивању
избора и чланом 6. овог правилника.
„Предкандидациона листа“ се објављује на огласној плочи Коморе, на Интернет страници,
односно у Гласилу Коморе или средствима информисања, односно на други начин се ставља на увид
члановима Коморе.
Члан 8.
Чланови Коморе могу истицати кандидате за представнике у Скупштину подручне привредне
коморе из своје „изборне јединице“ (подручна привредна комора и област - грана привреде у којој
обављају дјелатност), у складу са Одлуком о расписивању избора.
Члан Коморе може предложити, односно потписати приједлог за једног кандидата. Приједлог се
подноси на обрасцу „Пријава кандидата“ (Образац бр. 1).
Изборна комисија одређује вријеме у којем се закључује предлагање кандидата, које не може
бити краће од пет радних дана.
Члан 9.
Предложени кандидат у писаној форми предаје предлагачу или Изборној комисији Изјаву да
прихвата кандидатуру и права и обавезe представника утврђене Статутом, ако буде изабран. („Изјава о
прихватању кандидатуре“- Образац бр. 2)
Изјава из претходног става садржи сагласност члана Коморе, за кандидовање.
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Члан 10.
Пошто у остављеном року предлагачи поднесу Изборној комисији пријаве кандидата са
њиховим изјавама, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и утврђује Коначну
листу кандидата за гласање, по „изборним јединицама“.
Број предложених кандидата по „изборној јединици“ у коначној листи кандидата може бити
највише дупло већи од броја чланова који се бира. Редосљед кандидата се у том случају утврђује по
времену пријема пријаве.
Члан 11.
На коначну листу кандидата ставиће се сви правоваљано истакнути кандидати на тај начин да
ће се прво назначити назив чланице Коморе, по азбучном реду, а затим име, презиме и функција
кандидата.
Коначна листа кандидата садржи преглед чланице Коморе, односно привредног друштва по
шифри дјелатности, величини (мало, средње, велико), броју запослених и економској снази (укупни
приход/добит/губитак за претходну годину).
Члан 12.
Изборна комисија саставља коначну листу кандидата за „изборну јединицу„ (подручна
привредна комора и област - грана привреде).
Коначне листе кандидата се објављују у Гласилу Коморе или у средствима информисања или
се на други начин стављају на увид члановима Коморе.
Члан 13.
Изборна комисија Одлуком о утврђивању и објављивању коначне листе кандидата одређује и
вријеме у којем се закључује гласање, које не може бити краће од 10 радних дана.
Гласање
Члан 14.
Избор представника у Скупштину подручне привредне коморе врши се гласањем које спроводи
Бирачки одбор.
Члан 15.
Сваки члан Коморе може гласати за предвиђени број кандидата који се бира у „изборној
јединици“. Гласање се врши заокруживањем редног броја на коначној листи кандидата, испред имена
кандидата (назива чланице) за које се гласа.
Члан Коморе може гласати само за кандидате из своје „изборне јединице“.
Гласачки листић, односно листа кандидата сматра се неважећом ако је заокружен већи број
кандидата од броја који се бира, ако гласање није обављено, те ако се са сигурношћу не може утврдити
за кога се гласало.
Члан 16.
Изборна комисија може, одлучити да се коначне листе кандидата објаве на Интернет страници,
тако да чланови Коморе могу гласати тим путем. Бирачки одбор врши идентификацију и верификацију
тако пристиглих гласова.
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Члан 17.
Као глас члана Коморе сматра се изјашњавање лица овлашћеног за заступање, односно лица
овлашћеног за гласање, по одлуци управе члана Коморе.
Једном на исправан начин дат глас, не може се касније повлачити или мијењати.
Члан 18.
Бирачки одбор организује гласање на изборном мјесту које се налази у просторијама подручне
привредне коморе и прима листе кандидата које су упућене поштом или факсом или електронском
поштом, уколико је Изборна комисија донијела одлуку да се може гласати електронским путем.
По истеку времена остављеног за гласање Бирачки одбор утврђује резултате гласања,
сачињава Извјештај о томе и исти доставља Изборној комисији.
Утврђивање резултата избора и верификација мандата
Члан 19.
Изборна комисија утврђује и објављује резултате избора и издаје изабраном представнику
увјерење о избору.
Изабрани су они кандидати који су добили већи број гласова у односу на друге кандидате.
У случају да су два или више кандидата добили исти број гласова одлучује редосљед на
коначној кандидатској листи (члан 11. Правилника).
Члан 20.
Верификација мандата и конституисање Скупштине подручне привредне коморе врши се на
основу Извјештаја Изборне комисије.
Члан 21.
Прву сједницу сазива предсједник Скупштине подручне привредне коморе дотадашњег сазива
док се не изврши верификација мандата изабраних чланова и изабере предсједник Скупштине.
Члан 22.
Скупштина је обавезна да распише допунске изборе увијек када „изборна јединица“ остане без
представника, односно ако остане са мање од 1/2 представника.
Ако Скупштина пропусти да донесе Одлуку о расписивању избора у предвиђеном року или
пошто су за то испуњени услови, Одлуку о расписивању избора донијеће предсједник подручне
привредне коморе.
Ако у току мандата представник у Скупштини (чланица Коморе) дâ оставку или му из других
разлога мандат престане прије времена на које је изабран, на његово мјесто бира се кандидат из исте
„изборне јединице“ који је слиједећи послије њега добио највећи број гласова у складу са чланом 19.
овог правилника.
Избор предсједника и потпредсједника Скупштине
подручне привредне коморе
Члан 23.
Предлагање кандидата за избор предсједника и потпредсједника Скупштине подручне
привредне коморе врши се на конституирајућој сједници.
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Члан 24.
Ако је предложено више кандидата за избор предсједника и потпредсједника Скупштине,
изабран је кандидат који је добио већи број гласова чланова Скупштине којима је мандат верификован.
У случају да су два или више кандидата добили исти број гласова, одлучује редосљед
предлагања.
Ако је предложен један кандидат за избор предсједника, односно потпредсједника Скупштине,
сматра се изабраним ако је за њега гласало најмање 51% чланова Скупштине којима је верификован
мандат.
III - НАЧИН ИЗБОРА СКУПШТИНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 25.
У складу са Статутом Коморе, Скупштина Коморе којој тече мандат доноси Одлуку о
расписивању избора за чланове Скупштине Коморе.
Одлуком о расписивању избора утврђује се састав чланова Скупштине, на основу броја и
критеријума утврђених Статутом Коморе, рокови спровођења изборних радњи, бира се Изборна
комисија и утврђују њени задаци у складу са овим Правилником.
Изборна комисија из става 2. овог члана, именује се на мандатни период од четири године, а
чине је представници комора и привредних друштава, чланица Коморе.
Члан 26.
Представнике у Скупштину Коморе бирају скупштине подручних привредних комора.
Члан 27.
Чланови Коморе могу истицати кандидате за представнике у Скупштину Коморе из своје
„изборне јединице“ (подручна привредна комора и област - грана привреде у којој обављају дјелатност),
у складу са Одлуком о расписивању избора.
У поступку предлагања кандидата за избор представника у Скупштини Коморе предлагачи ће се
руководити критеријумима из члана 6. овог Правилника.
Предлагање кандидата врши Изборна комисија уз претходне консултације са предсједником
Скупштине Коморе, Предсједником Коморе и предсједницима подручних привредних комора, те по
потреби са предсједницима извршних одбора удружења, у циљу обезбјеђења састава Скупштине
Коморе у складу са бројем чланова и критеријумима утврђеним Статутом Коморе и Одлуком о
расписивању избора.
Члан 28.
Изборна комисија саставља коначну листу кандидата за „изборну јединицу“ (подручна
привредна комора), коју доставља предсједнику Скупштине подручне привредне коморе.
Коначна листа кандидата саставља се сходно члану 11. овог правилника.
О коначној листи кандидата гласа се у цјелини на сједницама скупштина подручних привредних
комора.
Члан 29.
Одредбе овог Правилника о кандидационом поступку, роковима, верификацији мандата, избору
предсједника и потпредсједника Скупштине Коморе и другим питањима која се односе на избор
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представника у скупштине подручних привредних комора, аналогно се примјењују на избор
представника у Скупштину Коморе.
IV - НАЧИН ИЗБОРА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 30.
Чланове Управног и Надзорног одбора Коморе и управних и надзорних одбора подручних
привредних комора бира Скупштина Коморе, односно Скупштина подручне привредне коморе, у складу
са Статутом Коморе, статутом подручне привредне коморе и овим Правилником.
Члан 31.
Предлагање кандидата врше изборне комисије из члана 4. и 25. овог правилника.
Код предлагања кандидата за чланове Управног и Надзорног одбора, Изборна комисија водиће
рачуна о условима дефинисаним у члану 6. став 2. овог правилника, тако да се повјерење указује
кандидатима чији претходни рад и резултати дају основу за очекивање доприноса остваривању
задатака Коморе, затим да према образовном профилу и референцама у саставу Управног и Надзорног
одбора буде остварена мултидисциплинарност и тимски амбијент глобалне заступљености основних
привредних сфера и интереса (производња, услуге итд.). У том циљу, Изборна комисија ће обавити
претходне консултације са предсједницима скупштина, Предсједником Коморе и предсједницима
подручних привредних комора и другим тијелима (удружења и др.)
Члан 32.
Избор се врши Одлуком о предложеним кандидатима у цјелини.
Одлука се сматра донесеном уколико је „за„ приједлог гласала већина чланова Скупштине
Коморе, односно Скупштине подручне привредне коморе.
V - НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ
Члан 33.
Одлуку о покретању поступка избора Предсједника Коморе, односно Предсједника подручне
привредне коморе доноси Управни одбор Коморе, односно Управни одбор подручне привредне коморе,
на 60 дана прије истека мандата.
Одлуком из претходног става утврђују се начин спровођења избора и рокови завршетка
изборних радњи.
Члан 34.
Кандидате за Предсједника Коморе и Предсједника подручне привредне коморе у поступку
кандидовања могу истицати:
- чланови Коморе (најмање 10)
- чланови Скупштине Коморе (најмање 5)
- чланови Управног одбора (најмање 5)
на основу пријаве или сагласност кандидата у писаној форми са његовим изјашњењем о условима под
којима би се примио дужности („Пријава кандидата за предсједника/потпредсједника коморе - Образац
бр. 3 и „Изјава о прихватању кандидатуре - Образац бр. 4).
Члан 35.
Кандидациони поступак спроводе изборне комисије из члана 4. и 25. овог правилника.
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Члан 36.
Кандидат за Предсједника може бити лице које испуњава услове утврђене Статутом Коморе,
односно статутима подручних привредних комора.
Члан 37.
По пријему „Пријаве кандидата“, Изборна комисија саставља Извјештај и изборни материјал
доставља Скупштини Коморе, односно Скупштини подручне привредне коморе са прегледом свих
кандидата чије су пријаве пристигле, које су потпуне и које испуњавају прописане услове, са
образложеним приједлогом кандидата за избор Предсједника Коморе, односно Предсједника подручне
привредне коморе.
Члан 38.
По приједлогу Изборне комисије, Скупштина Коморе, односно Скупштина подручне привредне
коморе се изјашњава тако што се на гласање износе приједлози по редосљеду истакнутих кандидата.
Гласање се спроводи све док један од кандидата не добије већину гласова чланова Скупштине,
након чега се објављује да је поступак окончан и да је изабран Предсједник Коморе.
VI - НАЧИН ИЗБОРА ПОТПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ
Члан 39.
Поступак избора потпредсједника Коморе и потпредсједника подручних привредних комора
спроводи се на исти начин као и избор Предсједника Коморе, односно предсједника подручних
привредних комора.
VII - НАЧИН ИЗБОРА ДИРЕКТОРА КОМОРЕ
Члан 40.
Директора Коморе, односно директора подручне привредне коморе бира Скупштина Коморе,
односно Скупштина подручне привредне коморе, на приједлог Управног одбора.
Кандидат за директора може бити лице које испуњава услове утврђене Статутом Коморе,
односно статутима подручних привредних комора и другим општим актима.
Члан 41.
Одлука о избору сматра се донесеном уколико је „за„ приједлог гласала већина чланова
Скупштине.
VIII - НАЧИН ИЗБОРА СКУПШТИНЕ ГРАНСКОГ УДРУЖЕЊА
Члан 42.
Одлуку о расписивању избора за чланове скупштина удружења доноси Скупштина Коморе којој
тече мандат.
Одлуком о расписивању избора утврђује се број и састав чланова скупштине удружења, водећи
рачуна о одговарајућој гранској и територијалној заступљености, структури привредних друштава
(мала, средња, велика), рокови спровођења избора и друга питања.
Члан 43.
Чланове скупштине удружења бирају подручне привредне коморе на приједлог Извршног
одбора удружења, коме тече мандат.
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У припреми приједлога за чланове скупштине гранског удружења, поред услова дефинисаних
одлуком из члана 42. став 2. Правилника, извршни одбор удружења водиће рачуна и о условима
дефинисаним у члану 6. став 2. Правилника.
Члан 44.
Избор се врши одлуком о предложеним кандидатима у цјелини.
VIIIa. ОДУСТАНАК ПРЕДЛОЖЕНОГ КАНДИДАТА
Члан 44a.
Кандидат за члана органа и тијела Коморе, предложен у складу са одредбама овог правилника,
може одустати од кандидатуре, писаним обавјештењем о одустанку.
У случају из става 1. овог члана, Изборна комисија из члана 4. и 25. овог правилника, одлучује о
наредном кандидату који ће бити стављен на листу за избор и гласање, по редосљеду истакнутих
кандидата, сходно одредбама овог правилника.
X – ОСТАВКА, ОПОЗИВ И РАЗРЈЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА ОРГАНА И ТИЈЕЛА
КОМОРЕ
Члан 45.
Мандат изабраном представнику органа или тијела Коморе може престати прије истека
времена на које је биран оставком, опозивом и разрјешењем.
Оставка се даје органу или тијелу Коморе чији је члан, односно органу Коморе који га је
изабрао, а предаје се Предсједнику Коморе.
Оставка се подноси у писаној форми и може бити образложена.
Престанак мандата по основу оставке, констатује и објављује надлежни орган.
Члан 46.
Поступак опозива спроводи се аналогном примјеном правила о избору, с тим да опозив
представника могу захтјевати чланови Коморе који су га предложили, односно ако то захтјева најмање
10 чланова Коморе који чине „изборну јединицу“.
Изјашњавање о опозиву спроводи се опредјељењем „за" или „против".
Представник је опозван ако је „за“ опозив гласало више од оних који су гласали „против“.
Члан 47.
Мандат изабраном представнику органа и тијела Коморе престаје и разрјешењем због
непридржавања одредаба Статута и других општих аката Коморе и неоправданог неприсуствовања на
више од три узастопне сједнице или престанком радног односа код члана Коморе код кога је био
запослен у вријеме избора.
Одлуку о разрјешењу доноси надлежни орган или тијело Коморе.
X - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Обрасци потребни за спровођење избора из члана 8., 9. и 34. Правилника, саставни су дио овог
правилника.
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Члан 49.
На све што није предвиђено овим правилником, примењују се непосредно одредбе Закона,
Статута Коморе и статута подручних привредних комора.
Члан 50.
Овај правилник ступио је на снагу 18.11.2008. године, 5.12.2012. године и 28.2.2018. године.

Предсједник Скупштине
Дејан Мијић
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