
На основу члана 15. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број: 52/01 и 42/05) и чланова 12. и 19. Статута Удружења економиста Републике 

Српске SWОТ Бања Лука, Управни одбор Удружења економиста Републике Српске SWОТ на 

сједници одржаној 11.11.2019. године, у Бањој Луци усвојио је:  

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Правилником регулише се поступак и начин избора и опозива чланова Скупштине 

Удружења економиста Републике Српске SWОТ (у даљем тексту: СкупштинаУдружења) 

 

II СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

 

Члан 2. 

Управни одбор Удружења економиста Републике Српске SWОТ(у даљем тексту: Управни 

одбор Удружења), у складу са Статутом Удружења економиста Републике Српске SWОТ и 

овим актом, врши припрему и спровођење избора за чланове Скупштине Удружења.  

 

Управни одбор Удружења именује Изборну комисију чија надлежност је да непосредно 

спроводи изборе чланова Скупштине Удружења и брине се о регуларности спровођења истих. 

 

Изборна комисија броји три члана, предсједника и два члана. 

 

Предсједника Изборне комисије именује Управни одбор Удружења.  

 

III ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ  

 

а. Опште одредбе 

Члан 3. 

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења.  

Скупштину Удружења чини 21 (двадесетједан) члан. 

Чланови Скупштине Удружења бирају се из реда чланова Удружења на начин да Изборна 

комисија  проведе интерни поступак гласања чланова Удружења. 

Сваки члан Удружења има један глас.  

 

Члан 4. 

Изборе за Скупштину Удружења расписује Управни одбор  Удружења у сљедећим 

случајевима: 

1. по истеку мандата постојећег сазива чланова Скупштине Удружења, 

2. уколико број активних чланова Скупштине Удружења буде мањи од 2/3 од укупног 

броја чланова и то усљед подношења оставке, смрти или уколико чланови 

Скупштине Удружења из других неоправданих разлога не обављају обавезе члана 

Скупштине Удружења прописане Статутом,  



3.   или из других оправданих разлога. 

  

Одлука о расписивању избора за Скупштину садржи листу и број регистрованих чланова 

Удружења, са стањем на дан расписивања избора за Скупштину Удружења.  

 

 

Члан 5. 

За члана Скупштине Удружења може бити бирано свако лице које је уписано у евиденцију 

чланова Удружења на дан расписивања избора за Скупштину Удружења.  

 

б. Избори 

Члан 6. 

Гласање се врши лично путем гласачких листића.  

Гласање је могуће вршити и путем рачунарске апликације, али само уколико за то постоје 

технички предуслови и уколико је та могућност наведена Одлуком Управног одбора 

Удружења о расписивању избора.    

 

Гласачки листић, односно „interface“ апликације садржи:  

1. листу кандидата која садржи имена и презимена свих чланова Удружења на дан 

доношења Одлуке о расписивању избора  

2. редни број кандидата који се наводи испред имена сваког кандидата  

 

Члан 7. 

Гласа се само за кандидате наведене у гласачком листићу. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се гласа или 

означавањем имена члана Удружења на интерфејсу апликације. 

Гласати се може само за једног кандидата са списка чланова Удружења. 

Члан може гласати и за себе лично. 

Гласачки материјали за избор чланова Скупштине Удружења  достављају се члановима 

Удружења  електронском поштом. 

Након извршеног гласања, гласачки листићи се у затвореној коверти предају лично једном од 

чланова Изборне комисије, који је дужан да исти заведе у протокол са датумом и тачним 

временом пријема гласачког листића. 

Уколико се гласање врши путем рачунарске апликације, резултати гласања се аутоматски 

обрађују путем рачунарске апликације.  

 

Члан 8. 

Гласачки листићи и форме гласачког листића на рачунарској апликацији сматраће се 

неважећим у сљедећим случајевима: 

- уколико су заокружени редни бројеви испред имена већег броја кандидата,  

- уколико су унијета и заокружена нова имена, 

- непопуњени гласачки листићи или електронски форме за гласање на апликацији, 

- листићи на којима се не може са сигурношћу утврдити за којег се кандидата гласало, 

- гласачки листићи или електронски форме за гласање на апликацији који нису достављени у 

року и на начин како је то утврђено овим Правилником,  

-у другим случајевима који нису у складу са овим Правилником.  
 



 

Члан 9. 

Избори се одржавају седам дана од дана објаве Одлуке о провођењу избора, а коју доноси 

Управни одбор Удружења. 

Обавјештење и Одлука о провођењу избора са свим потребним информацијама се објављује  

на веб страници Удружења и то седам дана прије одржавања избора. 

 

 

в. Утврђивање резултата гласања и конституисање Скупштине 

Члан 10. 

По завршетку гласања, изборна  комисија започиње утврђивање резултата гласања.  

У случају кад се гласање врши путем гласачких листића, чланови изборне комисије 

провјеравају да ли се гласање врши од стране особе која је уписана у евиденцију чланова на 

дан доношења одлуке о спровођењу избора.  

Уколико особа која приступа гласању није уписана у евиденцију чланова Удружења на дан 

доношења Одлуке о спровођењу избора, таквом лицу неће бити омогућено гласање. 

Резултати гласања се утврђују тако што се прво врши пребројавање неважећих гласачких 

листића.  

Потом се, на основу евиденције чланова, утврђује укупан број бирача који су гласали, и 

приступа се пребројавању гласова.  

По завршеном пребројавању се утврђује колико је који кандидат добио гласова и колики је 

број неважећих листића.  

Чланови Удружења који појединачно добију највећи број гласова у поступку избора чланова 

Скупштине Удружења , представљају чланове Скупштине Удружења. 

Уколико већи број кандидата за члана Скупштине Удружења има подједнак број гласова, члан 

Скупштине Удружења постаје члан за којег је увидом у евиденцију утврђено да је  први 

освојио потребан број гласова за добијање мандата за члана Скупштине Удружења са 

становишта хронолошке евиденције гласања. 
 

Члан 11. 

Уколико се гласање врши путем апликације за гласање, аутоматски се врши обрада 

података. Идентификација  гласача се у том случају врши аутоматски на основу 

електронске адресе са које је извршено гласање, а која је назначена у евиденцији чланова 

Удружења. 

 

Члан 12. 

Када се утврде резултати гласања, у записник се уносе следећи подаци:  

1. укупан број бирача у евиденцији чланова Удружења  

2. број бирача који је гласао  

3. ранг листу са свим кандидатима са гласачког листића  
4. број неважећих гласачких листића 

5. остале околности и чињенице од значаја за гласање  

Записник потписују сви чланови Изборне комисије.  

Изборна комисија је дужан да у року од 7 дана од  дана окончања избора и пребројавања 

гласова прибави појединачне сагласности на именовање од сваког именованог члана 

Скупштине Удружења.  



Уколико кандидат, који је у изборном процесу добио довољан број гласова за освајање 

мандата члана Скупштине Удружења, не достави сагласност којом потврђује да се 

прихвата дужности члана Скупштине Удружења, он не може бити именован за члана 

Скупштине Удружења, те се његова кандидатура аутоматски елиминише. Његово мјесто 

заузима лице које се налази на на сљедећем мјесту на ранг листи кандидата.  

Члан 13. 

 

Изборна комисија је дужна да дан након гласања објави прелиминарне резулатате избора на 

интернет страници Удружења.  

Коначне резултате избора проглашава Изборна комисија најкасније 7 дана од дана одржавања 

избора.  

Записник са коначним резултатима гласања се, са другим изборним материјалом, доставља 

Управном одбору Удружења који у року од 7 дана од проглашења коначних резултата сазива 

конститутивну сједницу Скупштине Удружења. 

 

 

Члан 14. 

Најстарији новоизабрани члан Скупштине Удружења предсједава конститутивном сједницом 

новог сазива Скупштине Удружења и подноси извјештај о изборима.  

Након конституисања, Скупштина Удружења врши избор предсједника,потпредсједника, као 

и осталих oргана у складу са Статутом Удружења и пословником о раду Скупштине 

Удружења. 

 

 

Члан 15. 

Мандат чланова Скупштине Удружења траје 4 (четири) године, и почиње даном верификације 

у Скупштини Удружења.  

 

д. Примједбе на регуларност избора 

Члан 16. 

Примједбу на регуларност избора може ставити сваки члан Удружења или сваки кандидат за 

члана Скупштине Удружења.  

Све примједбе на регуларност избора достављају се писаним путем, уз детаљно образложење.  

Примједбе се достављају Управном одбору Удружења, у току избора или најкасније 48 сата по 

објави прелиминарних резултата избора на интернет страници Удружења.  

Управни одбор је дужан да на примједбу одговори у року од  3 дана од пријема.  

Одлука Управног одбора Удружења је коначна и на њу не постоји право жалбе.  

 

ђ) Поступак допунског избора и опозива 

 

Члан 17. 

У случају подношења оставке, немогућности обављања дужности или опозива члана 

Скупштине Удружења, на његово мјесто ступа први следећи члан Удружења са ранг листе 

који је на изборима остварио највећи број гласова. 

 

 

 



Члан 18. 

На образложену иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине Удружења, 

Скупштина Удружења дужна је да спроведе поступак изјашњавања о повјерењу члану 

Скупштине Удружења, у року од 30 дана од дана пријема иницијативе.  

 

 

 

Члан 19. 

Члан Скупштине Удружења је опозван уколико је за његов опозив гласало више од половине 

чланова Скупштине Удружења.  

 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 21. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  

 

 

Број:_____ 

Дана, 11.11.2019. године     Предсједник Управног одбора Удружења 

 

       ___________________________________ 

                        Александар Тодоровић 


