
 
 ПОСЛОВНИК 

о  раду  Изборне Скупштине Ветеринарске коморе Србије 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овим пословником ближе се уређује начин рада и доношење одлука Изборне 

Скупштине Ветеринарске коморе Србије (у даљем текст ИСВКС). 

Члан 2. 

 

ИСВКС ради и одлучује на седници, која је јавна.  

ИСВКС пуноправно ради и одлучује ако је присутно више од половине изабраних 

чланова (50% + 1 члан). 

Члан 3. 

 

             Број чланова Скупштине ВКС и њихов списак формира стручна служба ВКС на 

основу записника са Изборних Скупштина Регионалних Одбора ВКС. 

 

Члан 4. 

 

             Изборном скупштином ВКС председава Председник ВКС. 

             У случају његове спречености ИСВКС бира председавајућег. 

 

II ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 

                                                                       Члан 5.      

 

             ИСВКС бира записничара и радна тела: 

- Верификациону комисију  

- Кандидациону комисију 

- Изборну комисију 

- Надзорну комисију 

Радна тела имају по 3 члана између којих ИСВКС бира председника, простом 

већином гласова. 

Предлагање и избор записничара и радних тела врши се јавним гласањем. 

Члан Скупштине ВКС може бити члан само једног радног тела Скупштине. 

                                                            

                                                           Члан 6. 

 

Право да бира и да буде биран за органе и тела ВКС има сваки члан Скупштине 

ВКС, који уз изјаву о прихватању кандидатуре добије писану подршку најмање 15 чланова 

Скупштине ВКС.   

Право да буде биран за члана Стручног одбора ВКС и представника ВКС у 

међународним организацијама (Европска федерација ветеринара и Светска ветеринарска 

асоцијација) има сваки члан ВКС који уз изјаву о прихватању кандидатуре добије писану 

подршку најмање 15 чланова Скупштине ВКС.   

   Члан Скупштине ВКС може да буде изабран само у још један органи или телo 

коморе. 

 



 

 

Члан 7. 

 

ИСВКС на седници, тајним гласањем бира председника ВКС, управни одбор 

(председника, потпредседника, једног представника јавне ветеринарске службе и три 

члана УО), надзорни одбор од пет чланова, представника ВКС у Европској федерацији 

ветеринара, представника ВКС у Светској асоцијацији ветеринара, седам чланова 

Стручног одбора ВКС.  

Члан 8. 

 

Приликом предлагања кандидата за чланове органа и тела и носиоце функција у 

ВКС,  подршка се може дати за онолико кандидата колико тај орган или тело има чланова. 

Пошто председавајући констатује,на основу извештаја Кандидационе комисије, да 

су формирани сви предлози за органе и тела коморе, закључује поступак кандидовања, 

објављује листу предложених кандидата, после чега организује изјашњавање. 

Члан 9. 

 

Ради спровођења поступка избора, после формирања предлога за органе и тела 

коморе, обавља се избор Изборне комисије од три члана. Чланови Изборне комисије 

бирају се јавно, простом већином гласова. 

Чланови Изборне комисије нису кандидати ни за једну финкцију у органима и 

телима ВКС. 

Изборна комисија припрема гласачке листиће на којима се уписују имена свих 

предложених кандидата по азбучном реду почетног слова презимена кандидата. 

           Штампа се онолико гласачких листића, колико је присутно чланова Скупштине 

ВКС. 

На гласачки листић обавезно се ставља оригинал печат ВКС. 

Листа кандидата за избор чланова органа и за носиоце функција може да садржи 

онолико кандидата колико се бира или више. 

 

Члан 10. 

 

Гласа се за онолико кандидата колико се бира, заокруживањем редног броја испред 

презимена и имена кандидата. 

Гласати се може само за кандидата наведеног на гласачком листићу и за онај број 

кандидата колико се бира чланова органа, односно носилаца функција. 

Гласање се обавља стављањем гласачког листића у гласачку кутију. 

Гласачка кутија пре почетка гласања, које објављује Председник ВКС или 

преседавајући, мора бити празна. 

Неважећим се сматра листић: 

- на коме је заокружено више кандидата него што се бира, 

- на коме је било шта дописано, 

- на коме није заокружен ниједан редни број, 

- на коме нема оригинал печата ВКС. 

Кутију са гласачким листићима, од места за гласање до места за пребројавање 

гласова, носи председник Изборне комисије у присуству чланова Изборне и Надзорне 

комисије. 

 

 



 

Члан 11. 

 

О току гласања Изборна комисија сачињава записник у који се уносе и резултати  

избора и који представља саставни део записника са седнице ИСВКС. 

             Пребројавању гласова, у просторији за седнице ВКС, присуствују: чланови 

изборне комисије, секретар ВКС а контролу правилности у раду врше чланови Надзорне 

комисије. 

По обављеном гласању Изборна комисија саопштава резултате и подноси извештај 

Скупштини ВКС. 

Уколико у гласачкој кутији има више гласачких листића од броја присутних 

чланова Скупштине, гласање се поништава. 

 

Члан 12. 

 

За председника ВКС, председника и потпредседника УОВКС сматраће се 

изабраним кандидати за које се изјаснило више од половине присутних чланова ИСВКС 

(50% + 1 члан). 

За кандидате који не добију више од половине гласова присутних чланова ИСВКС, 

спроводи се други круг гласања. У другом кругу гласања избор се врши између два 

кандидата који су у претходном кругу имали највећи број гласова или између више 

кандидата ако су имали исти број гласова. У овом кругу гласања сматраће се изабраним 

кандидати који су добили највећи број гласова од  присутних чланова ИСВКС. 

  За чланове УОВКС, представника јавне ветеринарске службе у УОВКС, чланове 

Надзорног одбора ВКС,чланове Стручног одбора ВКС, представнике ВКС у 

међумародним организацијама, сматраће се изабраним кандидати за које се изјаснило 

највише чланова Скупштине ВКС, о чему се формира ранг листа. 

 Ако постоји једнака подела гласова због које се не може извршити потпун избор 

кандидата за чланове органа и носиоце функција, гласање за избор тих кандидата се 

понавља. 

 

Члан 13. 

 

О раду седнице ИСВКС води се записник. 

У записник се уноси: датум и време одржавања седнице, имена присутних чланова 

Скупштине, имена чланова који су оправдали одсуство, усвојени дневни ред седнице, 

дискусије и комплетан изборни материјал. 

На тражење учесника у раду седнице у записник се уносе предлози и образложења 

које је учесник изнео у расправи. 

У записник се уносе и резултати гласања по питањима о којима су се изјашњавали 

чланови ИСВКС. 

Записник оверава записничар, председавајући и председник Изборне комисије. 

 

Члан 14. 

 

Усвојени записнк се трајно чува у архиви Коморе а један примерак се доставља 

Министарству пољопривреде и заштитити животне средине- Управи за ветерину. 

Имена изабраних носиоца функција и чланова органа и тела ВКС морају бити 

објављена на сајту ВКС, најкасније 48 сати по завршетку ИСВКС. 

 



 

 

III РЕД НА СЕДНИЦИ 

 

Члан 15. 

 

Председник ВКС, односно председавајући ИСВКС стара се о одржавању реда на 

седници. 

 

Члан 16. 

 

За повреду реда на седници присутнима се може изрећи:опомена, одузимање 

речи и удаљење са седнице. 

Изречене мере за повреду реда на седници ИСВКС уносе се у записник седнице. 

 

 

Члан 17. 

 

Опoмена ће се изрећи присутном лицу које је својим понашањем или говором на 

седници нарушaвало ред. 

Одузимање речи изрећи ће се лицу које је својим понашањем или говором на 

седници нарушавало ред, а већ је на истој седници опоменуто. 

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу  

председавајућег, односно председника ВКС, после одузимања речи или које на други 

начин грубо омета и спречава рад на седници. 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Председник ВКС 

                                                                                                    Грго Тиквицки, др. вет. спец 

 

                                           
 


