
Извод из Статута Лекарске коморе Србије 

Кандидовање 

 

Члан 120 

За члана Скупштине Коморе и скупштине регионалне коморе може бити предложен и биран 

сваки редован Члан Коморе уписан у Именик Коморе. 

Кандидата за члана Скупштине Коморе или скупштине регионалне коморе може предложити 

сваки редован 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. 

Редован 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. 

Редован Члан Коморе уписан у Именик може бити кандидат само на тој изборној јединици, 

оној у коме се налази његово пребивалиште. 

 

Члан 121 

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 пет 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. 

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. 

 

Члан 122 

Кандидатура обавезно садржи: 

1) име и презиме кандидата; 

2) ЈМБГ кандидата; 

3) пребивалиште кандидата; 

4) потврду или решење да је уписан у Именик Коморе издату од стране регионалне лекарске 

коморе; 

5) прикупљен прописани број потписа на обрасцу чланова Коморе који подржавају 

кандидатуру; 

6) изјаву кандидата на прописаном обрасцу да подноси кандидатуру за делегата Скупштине. 

 

Члан 123 

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. 


