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УПУТСТВО ЗА КАНДИДОВАЊЕ ЗА ЧЛАНА СКУПШТИНЕ 

 
 
Скупштина је највиши орган Коморе.  
Скупштину чине изабрани представници. Један представник у Скупштини Коморе се бира на 
сваких 15 чланова Коморе. Избори се спроводе на изборној јединици која има најмање 15 чланова 
Коморе на дан расписивања избора. Уважавајући разноврсност састава скупштине и ангажовања 
чланова Коморе, установљавају се изборне јединице:  
I – ЈП Србијашуме  
II – ЈП Војводинашуме Комора инж. шумарства Србије 
III – ЈП Национални паркови и привредна друштва за газдовање шумама чији је оснивач локална 
самоуправа,  
IV – научно-образовне институције (школе, факултет, институти, заводи),  
V – друге организацијe које се баве пословима газдовања шумама и остали чланови (чланови који 
нису запослени или раде у другим организацијама).  
 

За члана Скупштине Коморе може бити предложен и биран сваки члан Коморе који је ималац 
лиценце, уписан у евиденцију чланова Коморе до дана расписивања избора. 
 

Сваки члан изборне јединице, може да буде кандидат за члана Скупштине, а кога подржава 
најмање 2% чланова на нивоу изборне јединице, односно за ЈП „Србијашуме“ најмање 10 
чланова, за ЈП „Војводинашуме“ најмање 3 члана и за пресотале три изборне јединице најмање 
један члан. 
Сваки члан може да подржи кандидатуру највише 3 кандидата. 
 

Пријаве за кандидатуру се подносе стручној служби Коморе најкасније 20 дана по расписивању 
избора, на Обрасцу 1 који је саставни део Правилника о начину избора чланова органа 
Коморе, који можете наћи на сајту у одељку Документи – Акти. 
Пријаве за кандидатуру садрже име и презиме кандидата, број лиценце, и назив изборне јединице. 
Стручна служба издаје подносиоцу пријаве за кандидатуру потврду о примљеној пријави, са 
назначењем датума и времена пријема. 
Примљене пријаве за кандидатуру проверава изборна комисија по временском редоследу 
подношења. 
Пријаве за кандидатуру које нису поднете у остављеном року, непотпуне и које нису поднете на 
прописаном обрасцу биће одбачене као недозвољене од стране изборне комисије. 
У случају да изборна комисија утврди да пријава за кандидатуру садржи потпис подршке члана 
који је исту дао већем броју кандидата од прописаног, иста ће бити враћена на исправку. 
Рок за исправку пријаве за кандидатуру је 5 дана и тече од дана пријема обавештења.  
 

Након истека рока за подношење пријава за кандидатуру, односно исправке пријаве за 
кандидатуру, формирају се кандидационе листе по изборним јединицама, које се објављују на 
интернет страници Коморе. 
Кандидационе листе се такође истичу на видан начин у простору у коме се одржавају избори. 
 
По формирању кандидационих листа  биће заказани  датуми избора по  изборним јединицама.


