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З
аконом о Привредној комори Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 65/08) уређен је правни статус, организацијa, дјелатност, орга-
ни и начин финансирања Привредне коморе Републике Српске.

У складу са овим Законом, Статутом Привредне коморе Републике Српске,  
статутима подручних привредних комора Бања Лука, Бијељина, Добој, Источ-

но Сарајево и Требиње право, обавеза и одговорност чланова Коморе је, између ос-
талог, да бирају своје представнике у органе Коморе. Изборни поступак је регулисан 
Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и 
подручних привредних комора.

У току мјесеца новембра, одлукама скупштина, односно управних одбора привредних 
комора у јединственом коморском систему Републике Српске, покренути су поступци за 
избор представника чланица комора у органе Привредне коморе Републике Српске и 
подручних привредних комора.

Изборни каталог служи за упознавање чланица Коморе са изборним процедурама и 
садржи Правилник о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске 
и подручних привредних комора, одлуке о расписивању избора, обрасце неопходне за 
спровођење кандидационог поступка за предлагање кандидата за:

 – чланове Скупштине Привредне коморе Републике Српске,

 – чланове скупштина подручних привредних комора Бања Лука, Бијељина, Добој, Ис-
точно Сарајево и Требиње,

 – предсједника и потпредсједнике Привредне коморе Републике Српске,

 – предсједника (потпредсједника) Подручне привредне коморе Бања Лука, Бијељина, 
Добој, Источно Сарајево и Требиње.

      Овим путем позивамо пословну заједницу и њене субјекте да узму активно 
учешће у изборном поступку, изборе се за мјесто својих представника које ће им пру-
жити могућност учешћа у креирању привредних токова, прописа који регулишу прив-
редну активност у Републици Српској и побољшање и отварање привреде Републике 
Српске на међународном тржишту, кроз циљеве, визију, мисију и активности Привред-
не коморе Републике Српске.

 Захваљујемо вам се на сарадњи.

Уводна ријеч
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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 под-
ручних привредних комора и то:

 – чланова Скупштине Коморе;
 – чланова Управног и Надзорног одбора Коморе;
 – Предсједника, потпредсједника, директора Комо-
ре;

 – чланова скупштина гранских удружења Коморе;
 – чланова скупштина подручних привредних комо-
ра; 

 – чланова управног и надзорног одбора подручних 
привредних комора; 

 – предсједника, потпредсједника, директора под-
ручних 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 на-
чин одређен Статутом Коморе, статутима подручних 
привредних комора и овим Правилником.

Изборни материјали као што су: Правилник, од-
луке, обрасци, листе кандидата и други изборни 
материјали биће доступни свим члановима Коморе, 
путем гласила Коморе, Интернет странице, средста-
ва 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 комо-
ре, Скупштина подручне привредне коморе, којој 
тече мандат, доноси Одлуку о расписивању избора.

 Одлуком о расписивању избора утврђује се сас-
тав чланова Скупштине, на основу броја и критерију-
ма утврђених Статутом подручне привредне коморе, 
рокови спровођења изборних радњи, бира се Избор-
на комисија и утврђују њени задаци у складу са овим 
Правилником.

Члан 5.

Пошто Одлука о расписивању избора ступи на 
снагу, Изборна комисија доноси Oдлуку o одређи-
вању 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 пред-
ставника 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 одгова-
рајућој заступљености малих, средњих и великих 
привредних друштава.

За кандидата за представника у Скупштини под-
ручне привредне коморе може се истаћи пословно 
способно физичко лице са стеченим образовањем 
у најмање четвртом степену, који је власник, сув-
ласник, ортак или акционар са активним правом уп-
рављања у привредном друштву или је запослен у 
својству члана управе, директора и другог руковод-
ног радника.

Члан 7.

Изборна комисија предлаже „предкандидациону 
листу“ у циљу обезбјеђења састава Скупштине под-
ручне привредне коморе у складу са критеријумима 
утврђеним Статутом, Одлуком о расписивању избора 
и чланом 6. овог Правилника.

„Предкандидациона листа“ се објављује на ог-
ласној плочи Коморе, на Интернет страници, однос-
но у Гласилу Коморе или средствима информисања, 
односно на други начин се ставља на увид чланови-
ма Коморе.

Члан 8.

Чланови Коморе могу истицати кандидате за 
представнике у Скупштину подручне привредне ко-
море из своје „изборне јединице“ (подручна прив-
редна комора и област - грана привреде у којој 
обављају дјелатност), у складу са Одлуком о распи-
сивању избора.
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Члан Коморе може предложити, односно потписа-
ти приједлог за једног кандидата.Приједлог се подноси 
на обрасцу “Пријава кандидата“ (Образац бр. 1).

Изборна комисија одређује вријеме у којем се за-
кључује предлагање кандидата, које не може бити 
краће од пет радних дана.

Члан 9.

Предложени кандидат у писменој форми предаје 
предлагачу или Изборној комисији Изјаву да прихва-
та кандидатуру и права и обавезe представника, ут-
врђених Статутом, ако буде изабран.(„Изјава о при-
хватању кандидатуре“- Образац бр. 2)

Изјава из претходног става садржи сагласност 
члана Коморе, за кандидовање.

Члан 10.

Пошто у остављеном року предлагачи поднесу Из-
борној комисији пријаве кандидата са њиховим изјава-
ма, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку 
кандидовања и утврђује Коначну листу кандидата за 
гласање, по „изборним јединицама“(Обазац бр. 3).

Број предложених кандидата по „изборној јединици“ 
у коначној листи кандидата може бити највише дупло 
већи од броја чланова који се бира. Редосљед кандида-
та се у том случају утврђује по времену пријема пријаве.

Члан 11.

На коначну листу кандидата ставиће се сви пра-
воваљано истакнути кандидати на тај начин да ће се 
прво назначити назив чланице Коморе, по азбучном 
реду, а затим име, презиме и функција кандидата.

Члан 12.

Изборна комисија саставља коначну листу кан-
дидата за „изборну јединицу„ (подручна привредна 
комора и област - грана привреде).

Коначне листе кандидата се објављују у Гласилу 
Коморе или средствима информисања и на други на-
чин 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 прив-
редне коморе врши се гласањем, које спроводи Би-
рачки 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.

Гласачки листић, односно листа кандидата сма-
тра се неважећом ако је заокружен већи број канди-
дата од броја који се бира, ако гласање није обавље-
но, 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. Бирач-
ки одбор врши идентификацију и верификацију тако 
пристиглих гласова.

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 избор-
ном мјесту које се налази у просторијама Подручне 
привредне коморе и прима листе кандидата које су 
упућене поштом, факсом и електронском поштом .

По истеку времена остављеног за гласање Бирач-
ки одбор утврђује резултате гласања, сачињава Из-
вјештај 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 доби-
ли исти број гласова одлучује редосљед на коначној 
кандидатској листи (члан 11. Правилника). 

Члан 20.

Верификацију мандата и конституисање Скупшти-
не подручне привредне коморе врши се на основу 
Извјештаја Изборне комисије. 
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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 рас-
писивању избора у предвиђеном року, или пошто 
су за то испуњени услови, Одлуку о расписивању 
избора донијеће Предсједник подручне привредне 
коморе.

Избор предсједника и потпредсједника 
Скупштине подручне привредне коморе

Члан 23.

Предлагање кандидата за избор предсједника и 
потпредсједника Скупштине подручне привредне ко-
море врши се на конституирајућој сједници.

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 пред-
сједника, односно потпредсједника Скупштине, сматра 
се изабраним ако је за њега гласало најмање 51% чла-
нова 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 из-
бора за чланове Скупштине Коморе.

Одлуком о расписивању избора утврђује се сас-
тав чланова Скупштине, на основу броја и критерију-
ма утврђених Статутом Коморе, рокови спровођења 
изборних радњи, бира се Изборна комисија и ут-
врђују њени задаци у складу са овим Правилником.

 
Члан 26.

Представнике у Скупштину Коморе бирају скуп-
штине 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 скла-
ду са Одлуком о расписивању избора.

У поступку предлагања кандидата за избор пред-
ставника у Скупштини Коморе предлагачи ће се 
руководити критеријумима из члана 6. овог Правил-
ника.

Предлагање кандидата врши Изборна комисија уз 
претходне консултације са предсједником Скупшти-
не Коморе, Предсједником Коморе и предсједници-
ма 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 Стату-
том Коморе и Одлуком о расписивању избора.

Члан 28.

Изборна комисија саставља коначну листу кан-
дидата за „изборну јединицу“ (подручна привредна 
комора), коју доставља предсједнику Скупштине 
подручне привредне коморе.

Члан 29.

Одредбе овог Правилника о кандидационом по-
ступку, роковима, верификацији мандата, избору 
предсједника и потпредсједника Скупштине Коморе 
и другим питањима која се односе на избор пред-
ставника у скупштине подручних привредних комо-
ра, 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 рачу-
на да се повјерење указује кандидатима чији прет-
ходни рад и резултати дају основу за очекивање 
доприноса остваривању задатака Коморе, затим да 
према образовном профилу и референцама у сас-
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таву Управног и Надзорног одбора буде остварена 
мултидисциплинарност и тимски амбијент глобалне 
заступљености основних привредних сфера и инте-
реса (производња, услуге итд.). У том циљу, Избор-
на 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 кандида-
тима у цјелини.

Одлука се сматра донесеном уколико је „за„ 
приједлог гласала већина чланова Скупштине Комо-
ре, односно Скупштине подручне привредне коморе. 

V - НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

Члан 33.

Одлуку о покретању поступка избора Предсјед-
ника Коморе, односно Предсједника подручне прив-
редне коморе доноси Управни одбор Коморе, однос-
но 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 Предсјед-
ника подручне привредне коморе у поступку кан-
дидовања могу истицати:
- чланови Коморе (најмање 10)
- чланови Скупштине Коморе (најмање 5)
- чланови Управног одбора (најмање 5)
на основу пријаве или сагласност кандидата у писме-
ној форми са његовим изјашњењем о условима под 
којима би се примио дужности(„Пријава кандидата 
за предсједника/потпредсједника коморе- Образац 
бр. 4 и „Изјава о прихватању кандидатуре- Образац 
бр. 5). 

Члан 35.

Кандидациони поступак спроводе изборне коми-
сије из члана 4. и 25. овог Правилника.

Члан 36.

Кандидат за Предсједника може бити лице које 
испуњава услове утврђене Статутом Коморе, однос-
но статутима подручних привредних комора.

 
Члан 37.

По пријему „Пријаве кандидата“, Изборна ко-
мисија саставља Извјештај и изборни материјал 

доставља Скупштини Коморе, односно Скупштини 
подручне привредне коморе са прегледом свих кан-
дидата чије су пријаве пристигле, које су потпуне 
и које испуњавају прописане услове, са образложе-
ним приједлогом кандидата за избор Предсједника 
Коморе, односно Предсједника подручне привредне 
коморе.

Члан 38.

По приједлогу Изборне комисије, Скупштина Ко-
море, односно Скупштина подручне привредне ко-
море 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, на-
кон 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 пот-
предсједника подручних привредних комора спрово-
ди се на исти начин као и избор Предсједника Ко-
море, 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 пријед-
лог Управног одбора.

Кандидат за директора може бити лице које ис-
пуњава 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 заступље-
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ности, 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. 

Члан 44.

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 гла-
сова одлучује редосљед на кандидатској листи (члан 
11. Правилника). 

IX – ОСТАВКА, ОПОЗИВ И РАЗРЈЕШЕЊЕ 
ЧЛАНОВА ОРГАНА И ТИЈЕЛА КОМОРЕ

Члан 45.

Мандат изабраном представнику органа или тије-
ла 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 писменој форми и може 
бити образложена.

Престанак мандата по основу оставке, констатује 
и објављује надлежни орган.

Члан 46.

Поступак опозива спроводи се аналогном примје-
ном правила о избору, с тим да опозив представника 
могу захтјевати чланови Коморе који су га предло-
жили, односно ако то захтјева најмање 10 чланова 
Коморе који чине „изборну јединицу“.

Изјашњавање о опозиву спроводи се оп-
редјељењем “за” или “против”.

Представник је опозван ако је „за“ опозив гласа-
ло више од оних који су гласали „против“.

Члан 47.

Мандат изабраном представнику органа и тијела 
Коморе престаје и разрјешењем због непридржа-
вања одредаба Статута и других општих аката Ко-
море и неоправданог неприсуствовања на више од 
3 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 чла-
на 8., 9., 10. и 34. саставни су дио овог Правилника. 

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. го-
дине, односно 5.12.2012. године.

Предсједник Скупштине
 Шобот Анђелко
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На основу члана 20. Закона о Привредној комори Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 65/08), члана 28. 
Статута Привредне коморе Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 121/08, 117/12), те члана 25. Правилника 
о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора од 
18.11.2008. године, Скупштина Привредне коморе Републике Српске, на сједници одржаној дана 16.11.2016. 
године, донијела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ПРИВ-

РЕДНЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се основе и поступак избора чланова Скупштине Привредне коморе Републике Срп-
ске, и то:

- састав чланова Скупштине 
- рокови спровођења изборних радњи
- критеријуми за избор чланова Скупштине
- Изборна комисија и
- друга питања у вези са спровођењем избора.

Члан 2.

Расписују се избори за Скупштину Привредне коморе Републике Српске, коју чини 77 чланова.
Изборне јединице за спровођење избора су подручне привредне коморе.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 28. фебруара 2017. 
године.

Члан 3.

Састав чланова Скупштине утврђује се поштујући принципе територијалне и гранске заступљености утврђе-
не чланом 29. Статута Коморе.

Члан 4.

Избори се проводе у оквиру пет изборних јединица које бирају 77 чланова, на слиједећи начин:
- Подручна привредна комора Бања Лука 32 члана
- Подручна привредна комора Бијељина 15 чланова
- Подручна привредна комора Требиње 9 чланова
- Подручна привредна комора Добој 11 чланова
- Подручна привредна комора Источно Сарајево 10 чланова

Представнике у Скупштину Привредне коморе РС бирају скупштине подручних привредних комора.

Члан 5.

Изборна база има слиједећу структуру:

1) ИНДУСТРИЈА И ЕКОЛОГИЈА
2) ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
3) ГРАЂЕВИНАРСТВО И ПРОИЗВОДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА
4) САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
5) ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО, ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ, ИКТ И ДРУГЕ УСЛУГЕ
6) ЕНЕРГЕТИКА
7) ШУМАРСТВО И ПРЕРАДА ДРВЕТА
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Привредна комора Републике Српске

Укупан број 
чланова

ППК Бањалука
32

ППК Бијељина 
15

ППК Требиње
9

ППК Добој
11

ППК И.Сарајево
10 77

ИНДУСТРИЈА И 
ЕКОЛОГИЈА  

8 3 1 3 2 17

ПОЉОПРИВРЕДА И 
ПРЕРАДА ХРАНЕ

5 4 2 - 1 12

 РАЂЕВИНАРСТВО 
И ПРОИЗВОДЊА 
ГРАЂЕВИНСКИХ 
МАТЕРИЈАЛА

5 2 2 2 1 12

САБРАЋАЈ И ВЕЗЕ 3 1 1 1 1 7

ТРГОВИНА, ТУРИЗАМ,  
УГОСТИТЕЉСТВО, 
ФИНАНСИЈСКЕ, ИКТ 
И ДРУГЕ УСЛУГЕ

6 2 1 2 1 12

ЕНЕРГЕТИКА 1 1 2 2 2 8

ШУМАРСТВО И 
ПРЕРАДА ДРВЕТА 4 2 - 1 2 9

Члан 6.

Подручне привредне коморе дужне су, сходно члану 2. ове одлуке, извршити избор чланова Скупштине Прив-
редне коморе Републике Српске, најкасније до 15. фебруара 2017. године и Извјештај о изборима доставити 
предсједнику Скупштине Привредне коморе Републике Српске, којој тече мандат, с обзриом да Прву сједницу 
новоизабране Скупштине, сазива предсједник Скупштине, којој тече мандат.

Члан 7.

Овом одлуком именује се Комисија за спровођење избора за органе и тијела Коморе (Изборна комисија), у сас-
таву:
1. Борис Толимир, „Exclusive Lingerie“ д.о.о. Бања Лука
2. Жарко Микић, „Витаминка“ а.д. Бања Лука 
3. Зоран Шкребић, ХП „Дестилација“ а.д. Теслић
4. Миломир Дурмић, „Дрина осигурање“ а.д. Милићи
5. Никола Вукелић, „Агроимпекс“ д.о.о. Бања Лука
6. Младен Станишић, „Станишић“ д.о.о. Пале
7. Винка Мићић, Подручна привредна комора Источно Сарајево
8. Добрила Ратковић, Подручна привредна комора Требиње
9. Драгана Кокот, Привредна комора Републике Српске

Задатак Комисије из става 1. овог члана је да спроведе изборне активности за органе и тијела Коморе у 
складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Срп-
ске и подручних привредних комора. 

Члан 8.

Ова одлука биће објављена на огласној табли Коморе, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
                

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ
Анђелко Шобот, с.р.

Број: 01-1235-4/12
Датум: 27.11.2012.
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Привредна комора Републике Српске

Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Привредне коморе Републике Српске предлажемо:

            по занимању       

степен стручне спреме_________власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи ________________
_________________________.
                        

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:

Назив правног лица
Сједиште
Име лица овлашћеног за заступање

        

М.П.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)
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Привредна комора Републике Српске

Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Привредне коморе Републике Српске. 

Прихватам права и обавезе члана Скупштине Привредне коморе Републике Српске која 
су утврђена Законом о Привредној комори Републике Српске и Статутoм Привредне 
коморе Републике Српске, ако будем изабран.
Дана ___________    2016. године

КАНДИДАТ _______________________________ по занимању __________________       

степен стручне спреме_________ власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи __________________

__________________________________.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)
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Привредна комора Републике Српске

Датум: 31.10.2016.
Број: 01-1638-3/16

На основу члана 48. и 51. Статута Привредне коморе Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 121/08) и члана 
33. и 39. Правилника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних 
привредних комора од 18.11.2008. године, Управни одбор Привредне коморе Републике Српске, на сједници 
одржаној дана, 31.10.2016. године, донио је 

О Д Л У К У
о покретању поступка за избор предсједника и потпредсједника  

Привредне коморе Републике Српске

Члан 1.

Покреће се поступак за избор предсједника и потпредсједника Привредне коморе Републике Српске (у 
даљем тексту: Комора).

Члан 2.

Кандидате за предсједника, односно потпредсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови 
Коморе (најмање 10), чланови Скупштине Коморе (најмање 5) и чланови Управног одбора Коморе (најмање 
5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији „Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата („Изјаву“) 
у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности. 

Члан 3.

Кандидати за предсједника, односно потпредсједника Коморе у погледу стручне спреме и радних способности 
могу бити лица са најмање пет година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима, која 
имају завршен факултет, која потичу из привредног друштва или установе који успјешно раде у вријеме 
избора, лица за која се основано може вјеровати да ће повјерену функцију вршити успјешно и увећати 
углед, значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак спроводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника, односно потпредсједника Коморе.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на огласној табли Коморе.

    
                                                                                                          Предсједник Управног одбора
                               Младен Јелача, с.р.
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Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА/ПОТПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника/потпредсједника Привредне коморе Републике Српске предлажемо:

_____________________________, по занимању _________________, са завршеним

факултетом ________________________________________, запослен у привредном 

друштву/установи____________________________________________, на пословима                                                            

____________________________________, са радним искуством од ____ година, на 

пословима______________________________________________________________.

ПРЕДЛАГАЧИ:
Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Привредна комора Републике Српске

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.
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Привредна комора Републике Српске

Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника/
потпредсједника Привредне коморе Републике Српске.

Сагласан сам да функцију предсједника/потпредсједника Коморе обављам као стално 
запосленo лицe/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа. 

Дана _____________ године______________
_________________________.
                        

(потпис)
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Привредна комора Републике Српске

Датум: 16.11.2016.
Број: 01-1751-4/16

На основу члана 20. Закона о Привредној комори Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 65/08), члана 
69. Статута Привредне коморе Републике Српске (Сл. гласник РС, бр. 121/08, 117/12), те члана 42. и 43. 
Правилника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних 
комора од 18.11.2008. године, Скупштина Привредне коморе Републике Српске, на сједници одржаној дана 
16.11.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА 
УДРУЖЕЊА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се основе и поступак избора чланова скупштина гранских удружења Привредне 
коморе Републике Српске, и то:
- број и састав чланова скупштине удружења
- рокови спровођења изборних радњи
- друга питања у вези са спровођењем избора.

Члан 2.

Расписују се избори за чланове скупштина гранских удружења Привредне коморе Републике Српске.
Изборне јединице за спровођење избора су подручне привредне коморе са територије Републике Српске.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 28.02.2017. године.

Члан 3.

Састав чланова скупштина гранских удружења, утврђен у складу са критеријумима из члана 69. Статута 
Коморе, изложен је у табеларним приказима ове одлуке који чине саставни дио Одлуке.

Члан 4.

Ова одлука биће објављена на огласној табли Коморе, а ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.          
                                                                                

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Анђелко Шобот, с.р.
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Привредна комора Републике Српске

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ бр. 1 - САСТАВ ЧЛАНОВА СКУПШТИНА ГРАНСКИХ УДРУЖЕЊА

Број чланова 
по удружењу

УДРУЖЕЊЕ ЕНЕРГЕТИКЕ 21
УДРУЖЕЊЕ МЕТАЛУРГИЈЕ И ПРЕРАДЕ МЕТАЛА 39
УДРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРО – ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ 31
УДРУЖЕЊЕ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА 45
УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ 29
УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ, РИБАРСТВА, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАН-
СКЕ ИНДУСТРИЈЕ 55

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 55
УДРУЖЕЊЕ КОМУНАЛНЕ И УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 35
УДРУЖЕЊЕ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 35
УДРУЖЕЊЕ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 41
УДРУЖЕЊЕ ГРАФИЧКЕ И ПАПИРНЕ ИНДУСТРИЈЕ 17
УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 29
УДРУЖЕЊЕ ДРУШТАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА 6
УДРУЖЕЊЕ ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ 24
УДРУЖЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  15

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ бр. 2 - САСТАВА ЧЛАНОВА СКУПШТИНА ГРАНСКИХ УДРУЖЕЊА

ГРАНСКА УДРУЖЕЊА
ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА

БАЊА ЛУКА И. САРАЈЕВО БИЈЕЉИНА ДОБОЈ ТРЕБИЊЕ УКУПНО

Удружење енергетике 6 4 2 5 4 21

Удружење металургије и прераде метала 20 4 8 5 2 39

Удружење електро – хемијске индус-
трије 18 3 4 5 1 31

Удружење шумарства и прераде дрвета 20 7 8 8 2 45

Удружеље текстила, коже и обуће 17 1 3 7 1 29

Удружење пољопривреде и прехрембе-
не индустрије 27 3 16 4 5 55

Удружење грађевинарства и инд. грађ. 
материјала 25 9 8 7 6 55

Удружење комуналних и услужних дје-
латности 16 5 5 5 4 35

Удружење саобраћаја и веза 14 5 4 7 5 35

Удружење  трговине, туризма и угости-
тељства 19 5 8 6 3 41

Удружење графичке и папирне индустрије   12 1 2 2 0 17

Удружење за заштиту животне средине 13 4 5 5 2 29

Удружење друштава за управљање 
инвестиционим фондовима 0 0 0 0 0 6

Удружење друштава за осигурање 0 0 0 0 0 24

Удружење за информационо комуника-
ционе технологије  7 1 3 3 1 15

Напомена: Чланови скупштине Удружења друштава за управљање инвестиционим фондовима и Удружења 
друштава за осигурање ПКРС су сва друштва из ових сектора регистрована у Републици Српској. У случају 
избора чланова скупштина ових удружења није могуће примјенити територијални принцип зато што је већина 
регистрована у Бањалуци, тако да друге подручне привредне коморе не би могле предлагати чланове.  
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ППК Бања Лука

Датум: 2.12.2016.
Број: 01-416-2/16 

На основу чланова 29.,30. и 97. Статута Подручне привредне коморе Бања Лука и члана 4. Правилника 
о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, 
Скупштина Подручне привредне коморе Бања Лука, на сједници одржаној02.12.2016. године донијела је

ОДЛУКА
о расписивању избора, критеријума и начину избора 

чланова Скупштине Подручне привредне коморе Бања Лука

Члан 1.

Расписују се избори за Скупштину Подручне привредне коморе Бања Лука .
Скупштина Подручне привредне коморе Бања Лука броји 51 члана.

Члан 2.

Чланове Скупштине Подручне привредне коморе Бања Лука бирају чланови Коморе на непосредним и 
јавним изборима.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 15.2.2017. године.

Члан 3.

Овом одлуком утврђује се састав Скупштине Подручне привредне коморе Бања Лука и „изборне јединице“, 
поштујући принцип равномјерне и одговарајуће гранске и територијалне заступљености утврђен чланом 30. 
Статута Подручне привредне коморе Бања Лука, и то:
Изборна јединица 1. Енергетика, производња машина и опреме, прерада метала, хемијска, гумарска и 
индустрија за производњу и прераду неметала – девет чланова;
Изборна јединица 2. Пољопривреда, рибарство и прехрамбена индустрија - једанаест чланова;
Изборна јединица 3. Грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, комуналне и услужне 
дјелатности- седам чланова;
Изборна јединица 4. Трговина, туризам, угоститељство и друге услуге – шест чланова;
Изборна јединица 5. Производња намјештаја и прерада дрвета- пет чланова;
Изборна јединица 6. Текстилна и кожарско- прерађивачка индустрија- пет чланова;
Изборна јединица 7. Саобраћај и складиштење- три члана;
Изборна јединица 8. Информативна, издавачка и графичка дјелатност, остале пословне дјелатности- два 
члана.
Изборна јединица 9. Финансијске услуге и остале дјелатности посредовања у финансијском сектору- три 
члана.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Предсједник Скупштине 
Марио Дерајић, с.р.
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ППК Бања Лука

Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Подручне привредне коморе Бања Лука предлажем:

, по занимању     

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи 

                        

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:
Назив правног лица:
Сједиште:
Име лица овлашћеног за заступање:

        

М.П.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)
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ППК Бања Лука

Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Подручне привредне коморе Бања Лука.
Прихватам права и обавезе члана Скупштине која су утврђена Законом о Привредној 
комори Републике Српске и Статутoм Подручне привредне коморе Бања Лука, ако будем 
изабран.

КАНДИДАТ  по занимању 

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи 

__________________________________.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)
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ППК Бања Лука

На основу чланова 48. и 51. Статута Подручне привредне коморе Бања Лука и чланoва33. и 39. Правилника о 
изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Управни 
одбор Подручне привредне коморе Бања Лука, на сједници одржаној 09.11.2016. године донио је

ОДЛУКА
oпокретању поступка за избор предсједника и потпредсједника

 Подручне привредне коморе Бања Лука

Члан 1.

Покреће се поступак за избор предсједника и потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука ( у 
даљем тексту: Комора).

Члан 2.

Кандидате за предсједника, односно потпредсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови 
Коморе (најмање 10),чланови Управног Одбора (најмање 5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији „Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата („Изјаву“) 
у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности.

Члан 3.

Кандидати за предсједника, односно потпредсједника Коморе у погледу стручне спреме и радних способности 
могу бити лица са најмање пет година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима, која 
имају завршен факултет, која потичу из привредног друштва или установе који успјешно раде у вријеме 
избора, лица за која се основано може вјеровати да ће повјерену функцију вршити успјешно и увећати 
углед, значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак проводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника, односно потпредсједника Коморе.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Предсједник Управног одбора
Милан Ковач, с.р.

Број: 01-388-3/16                                       
Дана:   09.11.2016.
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Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА/ПОТПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука предлажемо:

, по занимању , са завршеним

факултетом , запослен у привредном 

друштву/установи , на пословима                                                            

, са радним искуством од година, на 

пословима .

ПРЕДЛАГАЧИ:

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.
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Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника/
потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука.
Сагласан сам да функцију предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе 
обављам као стално запослено лице/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа.

Дана године.                        

(потпис)
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Датум: 2.12.2016.
Број: 01-416-3/16

На основу чланова 31. Статута Подручне привредне коморе Бања Лука и члана 4. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина Подручне 
привредне коморе Бања Лука, на сједници одржаној 02.12.2016. године донијела је

ОДЛУКА
оименовању Изборне комисије за спровођење избора за органе 

Подручне привредне коморе Бања Лука

Члан 1.

Именује се Комисија за спровођење избора за органе Подручне привредне коморе Бања Лука у саставу:

1) Предраг Дудуковић, „Колорит“ д.о.о. Бања Лука, предсједник;
2) Предраг Вукша, „Вулеко спорт“ д.о.о. Бања Лука, члан;
3) Душко ТрнићФабрика Дувана Бања Лука “ д.о.о. Бања Лука, члан;
4) Саво Стјепановић„Браћа Стјепановић“ д.о.о.  Нови Град, члан;
5) Душко Стојанчић, „Приједорчанка“ а.д.Приједор, члан;
6) Александар Љубоја, Подручна привредна комора Бања Лука, члан;
7) Марија Ковач, Подручна привредна комора Бања Лука, члан.

Члан 2.

Изборна комисија из члана 1. ове Одлуке предводи поступак за избор органа Подручне привредне коморе 
Бања Лука: чланова Скупштине, Управног и Надзорног одбора, предсједника и потпредсједника Коморе, у 
складу са Статутом Подручне привредне коморе Бања Лука, Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Предсједник Скупштине 
Марио Дерајић, с.р.
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ППК Бијељина

Број: 267-2/16 
Датум: 02.12.2016.

На основу члана 29. и 30. Статута Подручне привредне коморе Бијељина и члана 4. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора од 18.11.2008- године, 
Скупштина Подручне привредне коморе Бијељина, на сједници одржаној дана 02.12.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о расписивању избора, критеријумима и начину избора

чланова Скупштине Подручне привредне коморе Бијељина

Члан 1.

Расписују се избори за Скупштину Подручне привредне коморе Бијељина.
Скупштину Подручне привредне коморе Бијељина чини 41 члан.

Члан 2.

Чланове Скупштине Подручне привредне коморе Бијељина бирају чланови Коморе на непосредним, јавним 
изборима.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, најкасније до 15.02. 2017. године.

Члан 3.

Овом Одлуком се утврђује састав чланова Скупштине Подручне привредне коморе Бијељина и ,,изборне је-
динице“ , поштујући принцип гранске и територијалне заступљености утврђен чланом 30. Статута Подручне 
привредне коморе Бијељина.
 
Према гранској заступљености:

Изборна јединица 1. Пољопривреда и прерада хране 14 чланова,
Изборна јединица 2. Метална индустрија, екологија и комуналне дјелатности осам чланова,
Изборна јединица 3. Трговина, туризам и угоститељство пет чланова,
Изборна јединица 4. Грађевинарство и индустрија грађевинског материјала три члана,
Изборна јединица 5. Шумарство и прерада дрвета три члана,
Изборна јединица 6. Енергетика и рударство два члана,
Изборна јединица 7. Саобраћај и везе три члана,
Изборна јединица 8. Финансијске услуге два чланa,
Изборна јединица 9. Информативна, издавачка и графичка дјелатност један члан.

Према територијалној заступљености:
1) Бијељина 19 чланова,
2) Зворник шест чланова,
3) Угљевик три члана,
4) Милићи два члана,
5) Доњи Жабар два члана,
6) Сребреница два члана,
7) Власеница два члана,
8) Лопаре један члан,
9) Пелагићево један 1 члан,
10) Братунац један члан,
11) Осмаци један члан,
12) Шековићи један члан.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Предсједник Скупштине
Божо Милић, с.р.
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Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Подручне привредне коморе Бијељина предлажем:

, по занимању       

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи

.
                        

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:
Назив правног лица:
Сједиште:
Име лица овлашћеног за заступање:

        

М.П.

ППК Бијељина

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)
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Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Подручне привредне коморе Бијељина.
Прихватам права и обавезе члана Скупштине која су утврђена Законом о Привредној 
комори Републике Српске и Статутoм Подручне привредне коморе Бијељина, ако будем 
изабран.

Дана године

КАНДИДАТ  по занимању

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи 

__________________________________.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)
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ППК Бијељина

Број: 250-4/16                                                                                                 
Датум: 11.11.2016.

На основу члана 38. Статута Подручне привредне коморе Бијељина и члана 33. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора од 18.11.2008. године, 
Управни одбор Подручне привредне коморе Бијељина, на сједници одржаној  11.11.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка за избор предсједника 

Подручне привредне коморе Бијељина

Члан 1.

Покреће се поступак за избор предсједника Подручне привредне коморе Бијељина (у даљем тексту: Комора).
Предлаже се Скупштини Коморе да у поступку расписивања избора донесе одлуку да предјседник Коморе 
ову функцију обавља као стално запослено лице, или волонтер.

Члан 2.

Кандидате за предсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови Коморе (најмање 10), чланови 
Скупштине Коморе (најмање 5), чланови Управног одбора Коморе (најмање 5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији ,,Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата 
(,,Изјаву“) у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности.

Члан 3.

Кандидати за предсједника Коморе у погледу стручне спреме  и радних способности могу бити лица са нај-
мање 5 година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима, која имају завршен факултет, 
потичу из привредног друштва или установе који успјешно раде, лица за која се основано може вјеровати 
да ће повјерену функцију вршити успјешно и увећати углед , значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак проводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе Правилником о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и Подручних привредних комора. 

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставаља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника Коморе.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српскe и подручних привредних комора.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Милан Лазаревић, с.р.
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ППК Бијељина

Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника Подручне привредне коморе Бијељина предлажемо:

, по занимању  , са завршеним

факултетом , запослен у привредном 

друштву/установи , на пословима                                                            

, са радним искуством од година, на 

пословима .

ПРЕДЛАГАЧИ:

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.
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ППК Бијељина

Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника 
Подручне привредне коморе Бијељина.
Сагласан сам да функцију предсједника Подручне привредне коморе обављам као стално 
запослено лице/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа.

Дана _____________ године

                        

(потпис)
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ППК Бијељина

Број: 267-3/16 
Датум: 02.12.2016.

На основу члана 31. Статута Подручне привредне коморе Бијељина и члана 4. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора од 18.11.2008. године, 
Скупштина Подручне привредне коморе Бијељина, на сједници одржаној дана 02.12.2016. године, доноси

ОДЛУКУ
о именовању Изборне комисије

за спровођење избора за органе Подручне привредне коморе Бијељина 
и чланове Скупштине Привредне коморе Републике Српске

Члан 1.

Именује се Комисија за спровођење избора за:

I – органе Подручне привредне коморе Бијељина: чланове Скупштине, Управног и Надзорног одбора, 
предсједника Подручне привредне коморе Бијељина,
II – чланове Скупштине Привредне коморе Републике Српске у изборној јединици ,,Подручна привредна 
комора Бијељина“

у саставу:

1) Весна Стојановић, предсједник
2) Владимир Кнежевић, члан
3) Даниела Лазендић,члан
4) Славица Марковић, замјеник члана,
5) Срђан Остојић, замјеник члана.

Члан 2.

Изборна комисија из члана 1. ове Одлуке проводи изборни поступак за избор органа Подручне привредне 
коморе Бијељина и утврђује приједлог кандидата за избор чланова Скупштине Привредне коморе Републике 
Српске у изборној јединици ,,Подручна привредна комора Бијељина“ у складу са Статутом Подручне 
привредне коморе Бијељина, Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике 
Српске и подручних привредних комора и актима Привредне коморе Републике Српске.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Предсједник Скупштине
Божо Милић, с.р.
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ППК Добој

Број: 01-129-4/2016
Датум: 25.11.2016.

На основу чланова 29 и 30. Статута Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Добој 
(од 02.12.2008., измјене и допуне од 22.11.2012.), те чланова 4, Правилника о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина Привредне коморе Репу-
блике Српске – Подручне привредне коморе Добој, на сједници одржаној дана 25.11.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 

ПКРС – ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ДОБОЈ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се основе и поступак избора чланова Скупштине ПКРС – Подручне привредне коморе 
Добој, и то:

 – састав чланова Скупштине 
 – рокови спровођења изборних радњи
 – критеријуми за избор чланова Скупштине
 – Изборна комисија и
 – друга питања у вези са спровођењем избора.

Члан 2.

Расписују се избори за Скупштину ПКРС-Подручне привредне коморе Добој, коју чини 43 члана.
Чланови Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој бирају се на непосредним и јавним изборима.
Избори ће се одржати у складу са изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тије-
ла Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 15.02.2017. године.

Члан 3.

Састав чланова Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој утврђује се поштујући критеријуме те-
риторијалне и гранске заступљености утврђене чланом 30. Статута Коморе.

Члан 4.

Територијална заступљеност изборне базе:

– Град Добој и општина Станари 13 чланова   
– Општина Теслић осам чланова    
– Општина Петрово један члан
– Општина Дервента осам чланова
– Општина Брод три члана
– Општина Модрича и општина Вукосавље шест чланова 
– Општина Шамац четири члана

Члан 5.

Гранска заступљеност изборне базе:

1) Пољопривреда, прехрамбена индустрија и риболов
2) Шумарство и индустрија прераде дрвета
3) Индустрија производа од коже и текстила
4) Производнја и прерада деривата нафте, хемијских производа и производа од гуме и пластичних маса
5) Металопрерађивачка и остала прерађивачка индустрија
6) Грађевинарство и вађење руда и камена
7) Трговина на велико и мало, угоститељство и финансијско пословање
8) Саобраћај, складиштење и комуникације
9) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом и остале јавне, комуналне  друштве-

не, социјалне и личне услужне дјелатности
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ППК Добој

Укупан број 
чланова Скупштине

Добој 
Станари

Теслић Петрово Дервента Брод
Модрича
Вукосавље

Шамац УКУПНО

Пољопривреда, прехрам-
бена индустрија 
и риболов

1 - - 1 - 1 - 3

Шумарство и индустрија 
прераде дрвета 1 2 - - - 1 - 4

Индустрија производа од 
коже и текстила 2 2 - 2 - - - 6

Произв. и прерада дери-
вата нафте, 
хемијских производа 
и производа од гуме 
и пластичних маса

1 - - 1 - 1 - 3

Металопрерађивачка и 
остала прерађивачка ин-
дустрија

2 1 1 3 1 - 1 9

Грађевинарство и вађење 
руда и камена 2 - - - - - 1 3

Трговина на велико и 
мало, угоститељство и 
финансијско пословање

1 1 - 1 - 1 1 5

Саобраћај, складиштење 
и комуникације 1 1 - - 1 1 1 5

Електр.енергија, гас
и вода и остале јавне, 
комуналне  друштв., со-
цијалне и личне 
услужне дјелатности

2 1 - - 1 1 - 5

УКУПНО 13 8 1 8 3 6 4 43

Члан 6.

Прву сједницу новоизабране Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој сазива предсједник 
Скупштине којој тече мандат, док се не изврши верификација мандата изабраних чланова и изабере Пред-
сједник Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој.

Члан 7.

Овом одлуком именује се Комисија за спровођење избора за органе и тијела Коморе (Изборна 
комисија), у саставу:
1. Петар Чолић, Дервента, предсједник 
2. Витомир Петковић, Добој, члан
3. Драган Даниловић, ИЕ Економика Добој, члан
Задатак Комисије из става 1. овог члана је да спроведе изборне активности за органе и тијела Коморе у 
складу са Статутом ПКРС-Подручне привредне коморе Добој и Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора. 

Члан 8.

Ова одлука биће објављена на огласној табли Коморе, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стојан Симић, с.р.
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ППК Добој

Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Подручне привредне коморе Добој предлажем:

_, по занимању  

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи 

_______________________.
                        

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:
Назив правног лица:
Сједиште:
Име лица овлашћеног за заступање:

        

М.П.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)
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ППК Добој

Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом Изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Подручне привредне коморе Добој.
Прихватам права и обавезе члана Скупштине која су утврђена Законом о Привредној 
комори Републике Српске и Статутoм Подручне привредне коморе Добој, ако будем 
изабран.

Дана године

КАНДИДАТ  по занимању

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)
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ППК Добој

Број: 01-128-4/2016
Датум: 15.11.2016.

На основу чланова 48. и 51. Статута Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе 
Добој (од 02.12.2008., измјене и допуне од 22.11.2012.), те чланова 33. и 39. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Управни одбор 
Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Добој, на сједници одржаној дана 
15.11.2016.године, дониo је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА 

ПКРС – ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ДОБОЈ

Члан 1.

Овом одлуком покреће се поступак за избор предсједника и потпредсједника ПКРС – Подручне привредне 
коморе Добој (у даљем тексту: Комора).

Члан 2.

Кандидате за предсједника, односно потпредсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови 
Коморе (најмање 10), чланови Скупштине Коморе (најмање 5) и чланови Управног одбора Коморе (најмање 
5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији „Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата („Изјаву“) 
у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности.

Члан 3.

Кандидати за предсједника, односно потпредсједника Коморе у погледу стручне спреме и радних способности 
могу бити лица са најмање пет година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима, која 
имају завршен факултет, која потичу из привредног друштва или установе који успјешно раде у вријеме 
избора, лица за која се основано може вјеровати да ће повјерену функцију вршити успјешно и увећати 
углед, значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак спроводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника, односно потпредсједника Коморе.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на огласној табли Коморе.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Д р Ратко Ђуричић, с.р.
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ППК Добој

Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА/ПОТПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе Добој предлажемо:

, по занимању , са завршеним

факултетом , запослен у привредном 

друштву/установи , на пословима                                                            

, са радним искуством од година, на 

пословима .

ПРЕДЛАГАЧИ:

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.
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ППК Добој

Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника/
потпредсједника Подручне привредне коморе Добој.
Сагласан сам да функцију предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе 
обављам као стално запослено лице/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа.

Дана _____________ године______________
__.

                        

(потпис)
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ППК Источно Сарајево

Датум: 24.11.2016.
Број: 01- 209 /16

На основу члана 29. 30. и 97.Статута Подручне привредне коморе Источно Сарајево и члана 4. Правилни-
ка о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, 
Скупштина Подручне привредне коморе Источно Сарајево, на сједници одржаној дана, 24.11.2016. године, 
донијела је

О Д Л У К У
о расписивању избора, критеријумима и начину избора 

чланова Скупштине Подручне привредне коморе Источно Сарајево.

Члан 1.

Расписују се избори за Скупштину Подручне привредне коморе Источно Сарајево.
Скупштина Подручне привредне коморе Источно Сарајево броји 23 члана.

Члан 2.

Чланове Скупштине Подручне привредне коморе Источно Сарајево бирају чланови Коморе на непосредним, 
јавним изборима.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 15.02.2017. године

Члан 3.

Овом Одлуком се утврђује састав Скупштине Подручне привредне коморе Источно Сарајево и „изборне је-
динице“, поштујући принцип гранске и територијалне заступљености утврђен чланом 30. Статута Подручне 
привредне Коморе Источно Сарајево .

Према гранској заступњености бира се:

Изборна јединица 1. Индустрија – четири члана
Изборна јединица 2. Шумарство и дрвна индустрија – четири чланa
Изборна јединица 3. Пољопривреда и прерада хране – два члана
Изборна јединица 4. Енергетикa – два чланa
Изборна јединица 5. Грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелат-
ности – четири члана
Изборна јединица 6. Трговина, туризам, угоститељство и финансијске услуге – пет чланова
Изборна јединица 7. Саобраћај и везе – два члана

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Пoтпредсједник Скупштине
Његош Пољаквић, с.р.



40    децембар 2016. Привредна комора Републике Српске

ППК Источно Сарајево

Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Подручне привредне коморе Источно Сарајево предлажем:

, по занимању      

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:
Назив правног лица:
Сједиште:
Име лица овлашћеног за заступање:

        

М.П.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)
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ППК Источно Сарајево



Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Подручне привредне коморе Источно Сарајево.
Прихватам права и обавезе члана Скупштине која су утврђена Законом о Привредној 
комори Републике Српске и Статутoм Подручне привредне коморе Источно Сарајево, ако 
будем изабран.

Дана године

КАНДИДАТ по занимању

степен стручне спреме  власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)



42    децембар 2016. Привредна комора Републике Српске

ППК Источно Сарајево

На основу члана 48.и 51. Статута Подручне привредне коморе Источно Сарајево и члана 33.и 39. Правил-
ника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, 
Управни одбор Подручне привредне коморе Источно Сарајево, на сједници одржаној дана, 24.11.2016. го-
дине, донио је
 

О Д Л У К У
о покретању поступка за избор предсједника и потпредсједника 

Подручне привредне коморе Источно Сарајево

Члан 1.

Покреће се поступак за избор предсједника и потпредсједника Подручне привредне коморе Источно Сараје-
во(у даљем тексту:Комора).

Члан 2.

Кандидате за предсједника, односно потпредсјеника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови Ко-
море (најмање 10),чланови Управног одбора (најмање 5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији „Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата(„Изјаву“)
у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности. 

Члан 3.

Кандидати за предсједника, односно потпредсједника Коморе у погледу стручне спреме и радних способ-
ности могу бити лица са најмање пет година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима, 
која имају завршен факултет и активно знање страног језика, која потичу из привредног друштва или уста-
нове који успјешно раде у вријеме избора, лица за која се основано може вјеровати да ће повјерену функ-
цију вршити успјешно и увећати углед, значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак проводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника, односно потпредсједника Коморе.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Број: 01- 207 /16
Дана, 24.11.2016. године 

Предсједник Управног одбора
Саво Лаловић, с.р.
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ППК Источно Сарајево



Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА/ПОТПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе Источно Сарајево предлажемо:

, по занимању , са завршеним

факултетом , запослен у привредном 

друштву/установи , на пословима                                                            

, са радним искуством од година, на 

пословима .

ПРЕДЛАГАЧИ:

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.



44    децембар 2016. Привредна комора Републике Српске

ППК Источно Сарајево

Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника/
потпредсједника Подручне привредне коморе Источно Сарајево.
Сагласан сам да функцију предсједника/потпредсједника Подручне привредне коморе 
обављам као стално запослено лице/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа.

Дана године

(потпис)
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ППК Источно Сарајево

На основу члана 31. Статута Подручне привредне коморе Источно Сарајево и члана 4. Правилника о избо-
рима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина 
Подручне привредне коморе Источно Сарајево, на сједници одржаној дана,24 .11.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о именовању Изборне комисије

за спровођење избора за органе Подручне привредне коморе Источно Сарајево

Члан 1.

Именује се Комисија за спровођење избора за органе Подручне привредне коморе Источно Сарајево у сас-
таву:

1)  Драган Говедарица, „Клас“ д.о.о. Пале, предсједник
2)  Вељко Танић , „Гријањеинвест“ д.о.о. Пале, члан
3)  Оливера Хршум, Подручна привредна комора И. Сарајево, члан

Члан 2.

Изборна комисија из члана 1. ове Одлуке проводи изборни поступак за избор органа Подручне привредне 
коморе Источно Сарајево: чланова Скупштине, Управног и Надзорног одбора, предсједника и потпредсјед-
ника Коморе у складу са Статутом Подручне привредне коморе Источно Сарајево, Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.
    
Број: 01-  209-1 /16
Датум, 24.11.2016. године

Потпредсједник Скупштине

Његош Пољаковић, с.р.



46    децембар 2016. Привредна комора Републике Српске

ППК Требиње

На основу члана 29 и 30. Статута Подручне привредне коморе Требиње и члана 4. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина Подручне 
привредне коморе Требиње, на сједници одржаној дана, 30.11.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о расписивању избора, критеријумима и начину избора 
чланова Скупштине Подручне привредне коморе Требиње

Члан 1.

Расписују се избори за Скупштину Подручне привредне коморе Требиње.
Скупштина Подручне привредне коморе Требиње броји 31 члана.

Члан 2.

Чланове Скупштине Подручне привредне коморе Требиње бирају чланови Коморе на непосредним и јавним 
изборима.
Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 15.02.2017. године

Члан 3.

Овом Одлуком утврђује се састав Скупштине Подручне привредне коморе Требиње и „изборне јединице“, 
поштујући принцип равномјерне и одговарајуће гранске и територијалне заступљености утврђен чланом 30. 
Статута Подручне привредне Коморе Требиње и то:
Изборна јединица 1. Трговина, туризам, угоститељство и финансијске услуге – седам чланова
Изборна јединица 2. Грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, комуналне и услужне 
дјелатности – пет чланова
Изборна јединица 3. Енергетика и рударство – три члана
Изборна јединица 4. Пољопривреда, рибарство и прерада хране – осам чланова
Изборна јединица 5. Шумарство и  дрвна индустрија – два члана
Изборна јединица 6. Индустрија – три члана
Изборна јединица 7. Саобраћај, везе, саобраћајне и сродне услуге –три члана

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Број: 139-02/16
Датум: 30.11.2016.

Предсједник Скупштине
Милојка Сетенчић, с.р.
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ППК Требиње



Образац број 1.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА

За представника у Скупштини Подручне привредне коморе Требиње предлажем:

, по занимању       

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи 

                        

ПРЕДЛАГАЧ:
Назив правног лица: 
Сједиште: 
Име лица овлашћеног за заступање:

           
М.П.

САГЛАСНИ СА ПРИЈЕДЛОГОМ:
Назив правног лица:
Сједиште:
Име лица овлашћеног за заступање:

        

М.П.

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)

(потпис)



48    децембар 2016. Привредна комора Републике Српске

ППК Требиње

Образац број 2.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за члана Скупштине 
Подручне привредне коморе Требиње.
Прихватам права и обавезе члана Скупштине која су утврђена Законом о Привредној 
комори Републике Српске и Статутoм Подручне привредне коморе Требиње, ако будем 
изабран.

Дана године

КАНДИДАТ по занимању

степен стручне спреме власник (сувласник), ортак, акционар, члан управе,

директор, друго руководно лице у привредном друштву/установи

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(потпис)
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 На основу члана 48. и 51. Статута Подручне привредне коморе Требиње и члана 33. и 39. Правилника о 
изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Управни 
одбор Подручне привредне коморе Требиње, на сједници одржаној дана, 30.11.2016. године, донио је 

О Д Л У К У
о покретању поступка за избор предсједника   

Подручне привредне коморе Требиње

Члан 1.

Покреће се поступак за избор предсједника Подручне привредне коморе Требиње (у даљем тексту:Комора).

Члан 2.

Кандидате за предсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови Коморе (најмање 10),чланови 
Скупштине Коморе (најмање 5), чланови Управног одбора Коморе (најмање 5).
Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији„Пријаву кандидата“ и сагласност кандидата („Изјаву“) 
у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности. 

Члан 3.

Кандидати за предсједника Коморе у погледу стручне спреме и радних способности могу бити лица са нај-
мање пет година радног искуства на пословима са руководећим овлашћењима,која имају завршен факултет, 
која потичу из привредног друштва или установе који успјешно раде у вријеме избора, лица за која се ос-
новано може вјеровати да ће повјерену функцију вршити успјешно и увећати углед, значај и утицај Коморе.

Члан 4.

Кандидациони поступак проводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима 
за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Члан 5.

По завршетку кандидационог поступка, Изборна комисија саставља Извјештај о поступку кандидовања и 
изборни материјал доставља предсједнику Скупштине Коморе са образложеним приједлогом кандидата за 
предсједника Коморе.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Број: 138-02/16
Датум: 30.11.2016.

Предсједник Управног одбора
 Нада Ђурић, с.р.
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Образац број 4.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА КОМОРЕ

За предсједника Подручне привредне коморе Требиње предлажемо:

, по занимању , са завршеним

факултетом , запослен у привредном 

друштву/установи , на пословима                                                            

, са радним искуством од година, на 

пословима .

ПРЕДЛАГАЧИ:

(име и презиме)

(назив правног лица и сједиште)

(навести руководеће послове)

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање 

     М.П.

Назив правног лица: 

Сједиште: 

Потпис лица овлашћеног за заступање
 
     М.П.





Привредна комора Републике Српске децембар 2016.    51

ППК Требиње



Образац број 5.

И З Ј А В А

Овом изјавом недвосмислено изјављујем да прихватам кандидатуру за предсједника 
Подручне привредне коморе Требиње.
Сагласан сам да функцију предсједника Подручне привредне коморе обављам као стално 
запослено лице/ на волонтерској основи, без заснивања радног односа.

Дана године

(потпис)
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На основу члана 31. Статута Подручне привредне коморе Требиње и члана 4. Правилника о изборима за 
органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина Подручне 
привредне коморе Требиње, на сједници одржаној дана, 30.11.2016. године, донијела је

О Д Л У К У
о именовању Изборне комисије

за спровођење избора за органе Подручне привредне коморе Требиње
и чланове Скупштине Привредне коморе Републике Српске

Члан 1.

Именује се Комисија за спровођење избора за:
I - органе Подручне привредне коморе Требиње: чланове Скупштине, Управног и Надзорног одбора и пред-
сједника Подручне привредне коморе Требиње;
II- чланове  Скупштине  Привредне коморе Републике Српске у изборној јединици „Подручна привредна 
комора Требиње“ у саставу:

1. Бранко Тешановић, „SL Индустрија алата Требиње“ а.д. Требиње
2. Предраг Радосављевић, „Агрохерцеговина“ а.д. Невесиње
3. Добрила Ратковић, ПКРС Подручна привредна комора Требиње

Члан 2.

Изборна комисија из члана 1. ове Одлуке проводи изборни поступак за избор органа Подручне привредне 
коморе Требиње и утврђује приједлог кандидата за избор чланова Скупштине Привредне коморе Републике 
Српске у изборној јединици „Подручна привредна комора Требиње“, у складу са Статутом Подручне прив-
редне коморе Требиње, Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и 
подручних привредних комора и актима Привредне коморе Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у складу са Правилником о изборима за органе и 
тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Број: 139-03/16
Датум: 30.11.2016. године

Предсједник Скупштине
Милојка Сетенчић, с.р.
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ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Предсједник: Борко Ђурић

Тел. +387 51 215 744, 215 833
Факс: + 387 51 215 565

E-mail: info@komorars.ba
 

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Бања Лука
Предсједник: Горан Рачић
Тел. +387 51 215 987
Факс: +387 51 215 510

E-mail: info@bl.komorars.ba
 

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Бијељина
Предсједник: Михајло Видић

Тел. +387 55 240 460
Факс: +387 55 228 031

E-mail: info@bn.komorars.ba
 

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Добој
Предсједник: Ново Шкребић

Тел. +387 53 241 980
Факс: +387 53 241 590

E-mail: info@do.komorars.ba
 

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Источно Сарајево
Предсједник: Миломир Драганић

Тел. +387 57 226 381
Факс: +387 57 226 378

E-mail: info@is.komorars.ba
 

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА Требиње
Предсједник: Душан Кољибабић

Тел. +387 59 260 040
Факс: +387 59 260 040

E-mail: info@tb.komorars.ba


