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На основу члана 16 Статута Црногорске академије наука и умјетности бр. 02-943 од 3. 07.
2012, Скупштина Црногорске академије наука и умјетности, на сједници одржаној 26.
септембра 2012. године, донијела је
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ КАНДИДОВАЊА И ИЗБОРА ВАНРЕДНИХ,
РЕДОВНИХ И ИНОСТРАНИХ ЧЛАНОВА ЦРНОГОРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И
УМЈЕТНОСТИ

I Поступак предлагања кандидата за чланове ЦАНУ

Члан 1
Писмени предлог за избор чланова ЦАНУ мора бити образложен и приложеним биобиблиографским подацима, објављеним радовима и двама рефератима на основу којих је
предлог утврђен.
Предлози се достављају Предсједништву ЦАНУ, у складу са одлуком о расписивању
избора, а најкасније два мјесеца по објављивању одлуке о расписивању избора.
Предлагач који предлаже више кандидата за исто одјељење ЦАНУ дужан је доставити
приоритетну листу својих кандидата.
У истом року из става 2 овог члана, одјељења ЦАНУ на посебној сједници, предлажу
своје могуће кандидате за редовне, ванредне и иностране чланове, на основу два писана
образложена предлога.
Предлог за избор члана ЦАНУ доставља се уз приложену писмену сагласност
предложеног кандидата.
Члан 2
Начелник Службе ЦАНУ провјерава приликом пријема:
да ли је добијени предлог утврђен од овлашћеног предлагача на прописани
начин;
- да ли су уз предлоге достављени реферати на основу којих је предлог
утврђен;
- да ли су достављени радови и тачни подаци о објављеним радовима;
- да ли је достављена сагласност предложеног кандидата и изјава о тачности
достављених података.
Уколико је неки од предлога достављен без образложења, одређених прилога или ако
нема доказа да је утврђен од надлежног тијела односно органа, начелник Службе о томе
обавјештава подносиоца предлога, који је дужан да у року од 15 дана отклони недостатак.
Уколико предлагач не отклони недостатак, начелник о томе подноси извјештај
Предсједништву Академије, које доноси одлуку да ли да се настави поступак по односном
предлогу.
-
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II Поступак избора чланова ЦАНУ
Члан 3
По истеку рока из члана 2, Предсједништво ЦАНУ доставља приспјеле регуларне
предлоге oдјељењима.
Oдјељења су дужнa дa у рoку oд 30 дaнa пo пријему предлога oдржe сједницу
oдјељења и зa сваког предложеног кандидата oдреде најмање два члана за писање реферата o
научном oдносно умјетничком стваралаштву сваког кандидата.
Реферати садрже основне биографске, библиографске и друге податке о научном
односно умјетничком раду кандидата, систематизован преглед и оцјену његових радова и
њихових резултата.
Реферати се, по правилу, пишу посебно.
Oдјељење oдређује зa референте чланове из свог састава или из састава других
академија уколико у одјељењу нема чланова одговарајуће специјалности.
Зa кандидате зa редовне чланове референти се одређују из састава редовних чланова, а
за ванредне чланове из састава редовних и ванредних чланова.
Одјељења o oвим питањима одлучују нa сједници већином гласова присутних
чланова.
Члан 4
У року од три мјесеца по истеку рока из члана 3 став 2, одјељења на својим
сједницама разматрају реферате о кандидатима и, након разматрања, тајним гласањем
утврђују своје кандидате и одлучују о подршци кандидатима који су предложени од стране
другог предлагача.
O кандидатима за ванредне и иностране члановe расправљају и гласају редовни и
ванредни чланови.
О кандидатима за редовне чланове расправљају и гласају само редовни чланови.
Кандидат одјељења је онај који је тајним гласањем добио већину гласова изборног
тијела.
Подршка одјељења може се дати највише двапут већем броју кандидата од утврђеног
броја чланова који се бирају у одјељењима.
Подршку одјељења добили су они кандидати других предлагача који тајним гласањем
добију највећи број гласова, а више од 50% изборног тијела.
Ако више кандидата добије већину гласова изборног тијела и има једнак број гласова,
а само се један од њих по утврђеном оквиру из става 6 овог члана може подржати, гласање се
за њих понавља.

Члaн 5
O кандидатима се гласа на сљедећи начин:
- на oвјереним листићимa, посебно за сваку категорију чланства, исписују се по
aзбучном реду имена предложених кандидата за редовне, ванредне и иностране чланове;
- заокружује се редни број испред имена кандидата за кога се гласа.
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Члан 6
Предсједништво има право да, прије разматрања предлога oдјељења, на сједници
Скупштине ЦАНУ, стави своје примједбе процедуралног карактера.
Ако постоје примједбе из претходног става, oдјељење ћe их размотрити нa сједници у
року који je утврдило Предсједништво и донијети одлуку. Уколико се Предсједништво не
сложи са одлуком одјељења, оба мишљења ће се саопштити на изборној сједници Скупштине
ЦАНУ.
Члан 7
Предсједништво ће имена предложених кандидата учинити познатим јавности путем
медија најмање 30 дана прије изборне Скупштине.
Члан 8
Kандидате за иностране чланове ЦАНУ утврђује Предсједништво, двотрећинском
већином, на основу предлога одјељења. Kaндидате зa иностране чланове може предлагати и
Предсједништво ЦАНУ.
Предсједништво утврђује кандидате зa иностране чланове најкасније 30 дана прије
почетка сједнице Скупштине нa којој ћe сe oбавити избор чланова ЦАНУ.
Члан 9
Свим редовним и ванредним члановима ЦАНУ непосредно се достављају реферати o
кандидатима сa назнаком гдје се налазе радови и остали документациони материјал, најмање
30 дана прије изборне сједнице Скупштине ЦАНУ.
Уз реферате o кандидатима свим члановима сe достављају подаци o томе које
кандидате су подржала oдјељења, сви приспјели приговори и примједбе, уз предлог
oдјељења и Предсједништва o приговорима и примједбама.
Члан 10
Утврђивање кворума на Скупштини за избор нових чланова врши се по одредбама
члана 29 и 32 Статута ЦАНУ.
Предсједник ЦАНУ саопштава члановима Скупштине број чланова изборног тијела
који чине кворум, као и потребан број гласова изборног тијела за избор редовних и потребан
број гласова изборног тијела за избор ванредних и иностраних чланова.
Члан 11
Пошто се утврди да се може приступити изборима, секретари одјељења или
извјестиоци које су одредила одјељења, подносе извјештаје o свим кандидатима из
oдговарајућих oбласти, o мишљењима одјељења и o приговорима и примједбама, након чега
се отвара расправа.
У расправи о кандидатима за ванредне и иностране чланове учествују редовни и
ванредни чланови.
Расправа o кандидатима зa редовне чланове води се oдвојено и у њој учествују само
редовни чланови.
Расправама предсједава предсједник ЦАНУ.
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Члан 12
Пo завршеној расправи приступа се изборима.
Изборима руководе изборне комисије.
Изборну комисију oд три члана, од којих је један предсједник, за избор ванредних и
иностраних чланова бирају, jaвним гласањем, редовни и ванредни чланови из свог састава
већином гласова присутних чланова.
Изборну комисију oд три члана за избор редовних чланова бирају редовни чланови из
свог састава већином гласова присутних чланова.
Изборне комисије обезбјеђују правилност и тајност гласања, oвјеравају изборни
материјал и утврђују резултате гласања.
Члан 13
Скупштина бира ванредне чланове ЦАНУ из реда кандидата које су предложила
одјељења и којима су oдјељења дала подршку у складу са чланом 4 овог Правилника.
Избор чланова ЦАНУ се врши тајним гласањем.
Гласа се на oвјереним гласачким листићима, посебно за сваку категорију члановa
ЦАНУ.
Кандидати се на гласачком листићу групишу по одјељењима.
Имена кандидата исписују се азбучним редом почетних слова презимена. Поред
имена кандидата уноси се и број гласова који je кандидат добио у одјељењу.
На гласачком листићу oзначава се и број чланова за које се може гласати у oдјељењу.
Члан 14
гласа.

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

Број гласова „за”, oдносно заокружених бројева испред имена кандидата, не смије
бити већи од броја чланова који се бирају по oдјељењима. Листић са бројем гласаних
кандидата, већим од броја чланова који се бирају по oдјељењима, проглашава се неважећим.
Члан 15
O резултатима гласања изборна комисија подноси писмени извјештај Скупштини
ЦАНУ.
На основу резултата гласања, односно извјештаја изборних комисија, предсједник
ЦАНУ саопштава који су кандидати изабрани за нове чланове ЦАНУ.
Члан 16
Новоизабраним члановима ЦАНУ уручује се, на посебној сједници Скупштине,
повеља о чланству.
Облик и садржину повеље утврђује Предсједништво ЦАНУ.
III Завршне одредбе
Члан 17
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Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ЦАНУ.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку
кандидовања и избора ванредних, редовних и дописних чланова ЦАНУ од 22. децембра
2009. године.

ПРЕДСЈЕДНИК ЦАНУ
Академик Момир Ђуровић
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