BIRAMO NAJBOQE
Миомир Николић
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Пред Фармацеутском Комором налазе се нови избори, нове одлуке и прили
ка за нову будућност струке. Чланови Коморе су ти који о томе одлучују. Што нас
више буде учествовало у изборном процесу, резултати ће бити легитимнији. То је
основа и принцип успешно спроведених избора.
На овим принципима конципиран је изборни поступак за чланове Скупштине
ФКС, при чему је доношењу Одлуке о начину спровођења избора претходио
интензиван четворогодишњи рад органа Коморе на формирању огранака
Коморе, успостављању прописаних евиденција и упису чланова у Именик.
Пред Комором стоји још много рада да би постала онаква каква сви желимо
да буде  утицајна и угледна професионална организација свих апотекара, без
секторских подела. Зато су потребне нове снаге и нова енергија, а Скупштини
Коморе чланови који знају да препознају проблеме, нуде решења и преузимају
одговорност. За члана Скупштине може бити кандидован само члан Коморе који
испуњава критеријуме прописане Одлуком о расписивању и спровођењу избора
за чланове Скупштине ФКС.
Процедура за избор чланова Скупштине даје прилику свим уписаним чланови
ма Коморе да бирају. Са тим циљем, формирано је 28 бирачких места, како би
се омогућило да што већи број чланова огранака Коморе изађе на изборе и
гласа. У циљу што боље информисаности свих чланова Коморе, своја питања
везана за изборни поступак можете доставити на емаил: cik@izborifks.rs.
За спровођење избора и регуларност избора одговорне су Централна изборна
комисија са 13 чланова, изборне комисије огранака са по 3 члана и 28 бирачких
одбора у трочланом саставу, а регуларност изборног поступка биће и под над
зором Националне асоцијације студената фармације Србије. Изборном проце
дуром, је такође установљено правило да ниједан члан комисије не може бити
истовремено и кандидат за члана Скупштине. Оваквим изборним правилима
гарантована је воља бирача и легитиман резулатат изборног поступка.
Позвао бих своје колеге да изађу на изборе да бирају најбоље како би
обезбедили будућност нашој струци, и повратили углед и утицај који јој припа
да. Централна изборна комисија ће се потрудити да избори у недељу 25. априла
2010. године, протекну достојанствено и у свечаној атмосфери, а да резултати
буду стваран одраз воље свих чланова Коморе који тог дана изађу на изборе.
Пред Комором стоји још много рада да би постала угледна и утицајна профе
сионална организација, која гледа у будућност поштујући традицију. Најбржи пут
до Коморе какву сви желимо је онај на коме што већи број њених чланова
учествује у њеном обликовању. Прилика је пред нама, изађимо на изборе у што
већем броју за Скупштину која штити интересе, а не привилегије!
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УПУТСТВО ЗА РАД ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
ИЗБОРНИХ КОМИСИЈА ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА
И БИРАЧКИХ ОДБОРА

1. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА
Бирачки одбор непосредно спроводи
гласање на бирачком месту, обезбеђује
правилност и тајност гласања, те утврђује
резултате гласања на бирачком месту.
Рад бирачког одбора је јаван.

1.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
Бирачки одбори на бирачким мести
ма најкасније 3 дана пре одржавања из
бора преузимају изборни материјал од
изборне комисије изборне јединице.

1.1.1. Изборни материјал који
преузимају бирачки одбори
садржи:
 оверен извод из бирачког списка за
свако бирачко место (који се по извр
шеном гласању копира, с тим да ко
пију задржава председник бирачког
одбора, а оригинални примерак се са
осталим изборним материјалом до
ставља изборној комисији изборне
јединицеогранка)
 оверене обрасце записника о раду
бирачког одбора и оверене обрасце
извештаја о резултатима избора у по
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три примерка (један за председника
бирачког одбора, један за председни
ка изборне комисије изборне једини
це и један за ЦИК);
 потребан број оверених гласачких
листића са листом кандидата изборне
јединици који одговара броју уписа
них бирача на том бирачком месту;
 решење о одређивању бирачког места;
 решење о именовању чланова бирач
ког одбора и њихових заменика

1.1.2. Поред изборног материјала
из претходног става Централна
изборна комисија (ЦИК)
обезбеђује и доставља бирачким
одборима преко изборне
комисије изборне јединице:
 запечаћену, провидну гласачку кутију,
са налепљеним неовереним гласач
ким листићем, заштићеним фолијом
 прозирну самолепљиву траку, маказе
и прибор за писање
 омоте за:
• одлагање и достављање неваже
ћих гласачких листића,
• одлагање и достављање важећих
гласачких листића и контролног
листића,
• одлагање и достављање неиско

ришћених гласачких листића,
• одлагање и достављање записни
ка о раду бирачког одбора и из
вештаја о резултатима избора,
• одлагање и достављање ориги
налног овереног бирачког списка;
 печат са редним бројем бирачког мес
та за печаћење омота по лепљењу
О примопредаји изборног матери
јала и опреме сачињава се записник на
прописаном обрасцу.
У случају недостатака у погледу садр
жаја изборног материјала, о истима
председник изборне комисије изборне
јединице одмах, а најкасније 24 сата
пре почетка избора обавештава ЦИК,
који је дужан да евентуалне недостатке
отклонити до почетка избора.

1.2. РАД БИРАЧКОГ ОДБОРА НА
ДАН ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА

1.2.2. Отварање бирачког места и
начин гласања
Бирачко место се за гласање отвара у
10,00 часова.
Док је бирачко место отворено и док
траје гласање, чланови бирачког одбо
ра или њихови заменици морају да бу
ду на бирачком месту.
На бирачком месту гласа бирач који
је уписан у извод бирачког списка на
том бирачком месту.
У просторији у којој се обавља гласање
може бити присутан само онолики број
бирача који неће угрозити тајност гласања.
Сваки бирач гласа лично.
Бирач у току одржавања избора мо
же гласати само једанпут.
Гласање је тајно.
Гласа се на овереним гласачким лис
тићима.
На дан избора не могу да се врше
никакве промене у бирачком списку.

1.2.1. Припремне радње
1.2.3. Контролни листић
На дан избора, бирачки одбор се са
стаје у 9,00 часова на бирачком месту и:
 уређује бирачко место, те утврђује да
ли су обезбеђени услови за регулар
ност и тајност гласања,
 договара се о начину поделе посла на
бирачком месту, а нарочито о томе
који чланови бирачког одбора прове
равају идентитет гласача, који ће чла
нови бирачког одбора да проналазе и
да заокружују бираче у бирачком спи
ску, односно да уручују гласачке лис
тиће,
 утврђује да ли су испуњени сви ус
лови за почетак гласања и то кон
статује у записнику о раду бирачког
одбора.

У присуству првог бирача који дође
на бирачко место, бирачки одбор про
верава гласачке кутије, а резултат конт
роле (да су кутије исправне и празне)
уписује се у контролни лист, који пот
писују чланови бирачког одбора и бирач
који је први дошао на бирачко место.
У запечаћену гласачку кутију убацује
се контролни листић у присуству првог
бирача, а што се евидентира у записник
о раду бирачког одбора.

1.2.4. Поступак евидентирања
бирача и доделе гласачког листића
Бирач саопштава бирачком одбору
своје лично име, а свој идентитет доказује
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важећом личном картом, пасошем или
возачком дозволом. Бирач не може да
гласа без подношења доказа о свом иден
титету.
Председник или члан бирачког од
бора, пошто утврди идентитет бирача,
заокружује редни број под којим је би
рач уписан у извод из бирачког списка,
објашњава бирачу начин гласања и
предаје му гласачки листић, а бирач се
потписује у бирачки списак и преузима
гласачки листић.
Гласа се заокруживањем редног
броја испред имена кандидата на гла
сачком листићу.

1.2.5. Гласање председника и
чланова бирачког одбора
Председник и чланови бирачких од
бора гласају на једнак начин и по истом
поступку као остали бирачи.
Председник и чланови бирачких од
бора не могу бити први гласачи.

1.2.6. Тајност гласања
Чланови бирачког одбора не смеју
ни на који начин да утичу на одлуку би
рача. Чланови бирачког одбора су дуж
ни да бирачу, на његов захтев, поново
објасне начин гласања.
Чланови бирачког одбора дужни су,
нарочито да пазе да нико не омета би
рача приликом попуњавања гласачког
листића и да у потпуности буде обезбе
ђена тајност гласања.
Бирач сам пресавија гласачки лис
тић, тако да се не види како је гласао и
ставља га у гласачку кутију, а затим на
пушта бирачко место.
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1.2.7. Поступак гласања чланова
Коморе са територије КиМ
За 8 бирача са територије Косова и
Метохије, ЦИК доставља на кућну ад
ресу путем брзе поште гласачки листић
са листом кандидата изборне јединице
Ниш и једну празну коверту са напоме
ном на коверти "гласачки листић", а нај
касније до 19.4.2010. године.
Попуњени, пресавијени гласачки лис
тић бирач ставља у примљени коверат са
назнаком "гласачки листић", који до
ставља зелепљен ЦИКу на адресу Бео
град, Дечанска 8а, препорученом по
шиљком најкасније до 23.4.2010. године.
По примљеном изборном материјалу
од стране изборне комисије изборне
јединице Ниш, ЦИК ће примљене гла
сачке листиће бирача са Косова и Ме
тохије придружити гласачким листићи
ма изборне јединице Ниш, те у посеб
ном записнику евидентира бираче са
Косова и Метохије који су извршили
гласање.

1.2.8. Праћење изборног поступка
на бирачком месту од
чланова НАПСЕРAа
На бирачком месту поред чланова,
односно заменика чланова бирачког
одбора, присуствују и чланови Нацио
налне асоцијације студената фармације
Србије (НАПСЕР).
На сваком бирачком месту улогу по
сматрача над поступком гласања врши
један члан НАПСЕРа, односно његов
заменик.
ФКС је дужна је да обезбеди превоз
у доласку и одласку сваком ангажова
ном члану НАПСЕРа, односно његовом
заменику.
Директор ФКС је дужан да ЦИКу до

стави копије уговора закључених са ан
гажованим члановима НАПСЕРа нај
касније до 31.3.2010. године.

1.2.9. Одржавање реда на
бирачком месту
Бирачки одбор је дужан да одржава
ред на бирачком месту. Ако се на би
рачком месту наруши ред, бирачки од
бор може да прекине гласање, док се
ред не успостави. Разлози и трајање
прекида гласања уносе се у записнике о
раду бирачког одбора.
Ако је гласање прекинуто дуже од
једног часа, гласање се продужава за оно
лико времена колико је прекид трајао.
Забрањено је задржавање на бирач
ком месту свих лица која немају права и
дужности у вези са спровођењем избора.

1.2.10. Затварање бирачког места
Бирачко место се затвара у 18,00 ча
сова.
Бирачима који су се затекли на би
рачком месту у тренутку његовог затва
рања, омогућиће се да гласају.
Затеченим бирачем сматра се бирач
који се налази на бирачком месту или
непосредно испред бирачког места. Би
раче који се на такав начин затекну на
бирачком месту бирачки одбор оба
вештава да могу да гласају.
Председник бирачког одбора дужан
је да одреди члана (чланове) односно
заменика члана бирачког одбора који
ће констатовати број бирача затечених
на бирачком месту и на одговарајући
начин утврдити редослед гласања за
течених бирача, те стати иза последњег
затеченог бирача како би означио крај
реда и сачекао да сви они гласају.

1.2.11. Присуство представника
средстава јавног
информисања
Представници средстава јавног ин
формисања могу да буду присутни са
мо и искључиво ради припреме извеш
таја о току гласања на бирачком месту.

2. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ГЛАСАЊА
2.1. ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА
БИРАЧКОМ МЕСТУ
По завршеном гласању бирачко мес
то се затвара и бирачки одбор присту
па утврђивању резултата гласања на
том бирачком месту.
Утврђивању резултата гласања мо
рају да присуствују сви чланови би
рачког одбора или њихови заменици.
У поступку утврђивања резултата
гласања, бирачки одбор обавља радње
по следећем редоследу:
 утврђује број неупотребљених гласач
ких листића и ставља их у посебан
омот на који по лепљењу ставља пе
чат са редним бројем бирачког места,
те исте прелепљује прозирном само
лепљивом траком;
 бирачки одбор отвара гласачку кутију
и проверава да ли се у њој налази
контролни лист. Ако се у гласачкој ку
тији не нађе контролни листић, тај би
рачки одбор се распушта, а гласање
на том бирачком месту се понавља;
 бирачки одбор, на основу бројања
заокружених редних бројева испред
презимена и имена бирача из бирач
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ког списка утврђује укупан број бира
ча који су гласали;
 бирачки одбор прегледа гласачке
листиће и одваја неважеће од важе
ћих гласачких листића;
 бирачки одбор утврђује број нева
жећих гласачких листића, ставља
их у посебан омот на који по леп
љењу ставља печат са редним бро
јем бирачког места, те исте прелеп
љује прозирном самолепљивом
траком;
 бирачки одбор, потом, утврђује број
важећих листића и број гласова за
сваког кандидата понаособ и све ва
жеће листиће ставља у омот на који
по лепљењу ставља печат са редним
бројем бирачког места, те исте пре
лепљује прозирном самолепљивом
траком;
Број гласова за сваког кандидата по
наособ се утврђује тако што један члан
комисије чита са сваког гласачког лис
тића који кандидати су добили глас, а
друга два сваки за себе то бележе.
Када се заврши бројање гласова, број
гласова за сваког појединачног канди
дата код оба члана бирачког одбора
који су евидентирали гласове мора
бити идентичан.

2.2. НЕВАЖЕЋИ ГЛАСАЧКИ
ЛИСТИЋ
Неважећи гласачки листић је непоп
уњен гласачки листић, листић који је
попуњен тако да не може са сигурнош
ћу да се утврди за које је кандидате би
рач гласао, односно листић на коме је
заокружено више кандидата од броја
чланова Скупштине које даје припада
јућа изборна јединица.
Ако се утврди да је број гласачких
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листића у гласачкој кутији већи од бро
ја бирача који су заокружени у бирач
ком списку на том бирачком месту, би
рачки одбор се распушта, а гласање на
том бирачком месту се понавља.

2.3. ЗАПИСНИК О РАДУ
БИРАЧКОГ ОДБОРА
И ИЗВЕШТАЈ О
РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА
Бирачки одбор, по утврђивању ре
зултата гласања, у Извештај о резулта
тима избора уноси:
 број бирача уписаних у бирачки спи
сак
 број примењених гласчких листића
 број изашлих бирача на дан гласања
 број неупотребљених гласачких лис
тића
 број неважећих гласачких листића
 број важећих гласачких листића
 број гласова датих за сваког кандидата
У Записник о раду бирачког одбора,
дат на прописаном обрасцу, уписују се
све чињенице везане за сам поступак
гласања на бирачком месту, као и све
примедбе и мишљења, односно чиње
нице од значаја за извршено гласање, а
исти потписују председник и присутни
чланови бирачког одбора, односно у
случају одсуства њихови заменици.
Извештај о резултатима избора пот
писују сви чланови бирачког одбора.
Ако записник о раду бирачког одбо
ра, односно извештај о резултатима из
бора не потпишу сви чланови бирачког
одбора, у записник ће се унети конста
тација о евентуалним разлозима за не
потписивање записника.

Записници о раду бирачког одбора и
извештаји о резултатима избора изра
ђују се на прописаном обрасцу у три
примерка (један оригинал и две копије).
Једна копија записника и извештаја
остаје код председника бирачког одбо
ра, а преостала два (једна копија и ори
гинал), са осталим изборним материја
лом, достављају се изборној комисији
изборне јединице.

2.4. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ
КОМИСИЈИ ИЗБОРНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
По утврђивању резултата гласања,
бирачки одбор ће, без одлагања, а нај
касније у року од 24 сата од затварања
бирачког места, доставити у омотима
изборној комисији изборне јединице:
 записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и Извештај о ре
зултатима гласања (један оригинал и
једну копију),
 оригинални примерак бирачког спис
ка за гласање на бирачком месту,
 неупотребљене гласачке листиће,
 употребљене гласачке листиће (нева
жеће гласачке листиће и одвојено, ва
жеће гласачке листиће),
 контролни листић за проверу гласачке
кутије заједно са важећим гласачким
листовима,
 печат са бројем бирачког места и гла
сачку кутију.
Изборни материјал који се предаје
изборној комисији изборне јединице
мора бити у омотима на које се по
лепљењу ставља печат са редним бројем
бирачког места, те се исти прелепљује

прозирном самолепљивом траком.
Комплетан изборни материјал се
доставља у транспортној врећи са јасно
истакнутим бројем бирачког места.
Изборни материјал се транспортује
до изборне комисије изборне јединице
у пратњи једног члана бирачког одбо
ра или заменика члана бирачког одбо
ра, возилом које не мора испуњавати
било какве додатне услове.
О примопредаји изборног матери
јала сачињава се записник на прописа
ном обрасцу.

3. РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ
3.1. РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРЕ
ГЛАСАЊА
Изборна комисија изборне јединице
организује техничку припрему за избор
у својој изборној јединици и доставља
бирачким одборима изборни материјал
примљен од ЦИКа у свему сагласно
одељку 1.1. овог Упутства.

3.2. РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА
ВРЕМЕ ГЛАСАЊА
За време гласања изборна комисија
изборне јединице је одговорна за пра
вилно спровођење изборних активно
сти у својој изборној јединици у свему
сагласно Одлуци о расписивању и
спровођењу избора за чланове Скуп
штине ФКС и овом Упутству.
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3.3. РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ПО
ЗАВРШЕНОМ ГЛАСАЊУ
3.3.1. Изборна комисија изборне
јединице преузима изборни
материјал од бирачких одбора и
том приликом саставља записник
на прописаном обрасцу, којим
констатује:
 да ли је изборни материјал од бирач
ког одбора стигао у прописаном року
од 24 сата од тренутка затварања би
рачког места,
 да ли изборни материјал стигао по
садржају и на начин прописан овим
Упутством.

3.3.2. Извештај:
Након пријема изборног материјала
изборна комисија изборне јединице на
основу примљених Записника о раду
бирачких одбора и Извештаја о резул
татима избора утврђује резултате спро
ведених избора за изборну јединицу 
огранак, те ЦИКу на прописаном обра
су доставља Извештај о резултатима
спроведених избора у изборној једини
циогранку којим се констатује:
 укупан број бирача уписаних у бирач
ки списак за ту изборну јединицу 
огранак,
 укупан број примњених гласчких лис
тића за ту изборну јединицу  огранак,
 укупан број изашлих бирача на дан
гласања за ту изборну јединицу 
огранак,
 укупан број неупотребљених гласачк
их листића за ту изборну јединицу 
огранак,
 укупан број неважећих гласачких лис
тића за ту изборну јединицу  огранак,
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 укупан број важећих гласачких листи
ћа за ту изборну јединицу  огранак,
 укупан број гласова датих за сваког
кандидата за ту изборну јединицу 
огранак.
Извештај о резултатима спроведених
избора у изборној јединици  огранку и
записник о раду изборне комисије
огранку израђује се у два примерка (је
дан оригинал и једна копија), од којих
један копија остаје код председника из
борне комисије изборне јединице, а
оригинал се доставља ЦИКу уз избор
ни материјал изборне јединице:
 оверене записнике о раду бирачких
одбора за свако бирачко место,
 оверен бирачки списак за гласање са
сваког бирачког места,
 неупотребљене гласачке листиће са
свих бирачких места,
 употребљене гласачке листиће (нева
жеће гласачке листиће и одвојено, ва
жеће гласачке листиће) са свих би
рачких места,
 контролне листиће за проверу гласачке
кутије заједно са важећим гласачким
листовима са свих бирачких места,
 извештаја о присутности чланова и за
меника бирачког одбора на дан избо
ра са свих бирачких места,
 печате са бројем бирачког места и гла
сачку кутију са свих бирачких места.
Извештаје о резултатима спроведе
них избора у изборној јединици 
огранку изборне комисије изборних
јединица заједно са комплетним избор
ним материјалом са свих бирачких мес
та на изборној јединици ће доставити
ЦИКу у року од 24 сата од истека рока
за достављање материјала од бирачких
одбора, и то возилима које ће обезбе
дити ЦИК.

4. РАД ЦЕНТРАЛНЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Централна изборна комисија (ЦИК)
одговорна је за правилну припрему и
спровођење избора 2010. године, а све
у складу са Одлуком о расписивању и
спровођењу избора за чланове Скуп
штине ФКС и овим Упутством.

4.1. ОБРАСЦИ
ЦИК прописује обрасце за поједине
радње при спровођењу избора, а који
су саставни део овог Упутства, и то:
 гласачки листић са листом кандидата
по изборним јединицама,
 обавештење о гласању,
 листа кандидата по изборним једини
цама,
 контролни листић,
 записник о примопредаји изборног
материјала,
 записник о раду бирачког одбора и
записник о раду изборне комисије
изборне јединице,
 извештај о резултатима гласња,
 извештај ЦИКа о резултатима избора,
 списак мобилних телефона и e-mail
адреса чланова ЦИКа, изборних
комисија изборних јединица и бирач
ких одбора, као и нихових заменика.

4.2. ПРИПРЕМА ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА И ПРИБОРА

 самолепљиве прозирне траке, маказе
и прибор за писање,
 возила за превоз изборног материја
ла од изборних комисија изборних је
диница до ЦИКа, путем ангажовања
превозника овлашћеног за транспорт
и праћење сигурносних пошиљки.
За израду наведених образаца, на
бавку предвиђеног материјала и израду
изборног материјала, одговоран је
директор ФКС, а извештај о трошкови
ма везанима за припрему и спровођење
избора подноси Управном одбору ФКС.
Средства за спровођење избора
обезбеђују се у буџету Фармацеутске
Коморе Србије.
Захтев за доделу средстава, са спе
цификацијом укупних трошкова, Цен
трална изборна комисија подноси ди
ректору Коморе.
Средства за спровођење избора могу
да се користе за:
 штампање, набавку и дистрибуцију
изборног материјала и прибора, у
складу са овим Упутством,
 накнаде за чланове, односно замени
ке НАСПЕРа,
 превозничке, ПТТ и друге услуге.
Налогодавци за располагање сред
ствима су председник и заменик
председника Централне изборне ко
мисије.

ЦИК обезбеђује изборни материјал
и средства за сваки бирачки одбор :

4.3. ИНФОРМИСАЊЕ

 запечаћену, провидну гласачку кутију,
са налепљеним неовереним гласач
ким листићем, заштићену фолијом,
 печате са бројем бирачких места,

ЦИК ће у најкраћем року, а најкасни
је до 15.3.2010. године у циљу пуне
информисаности чланова Коморе и
транспарентности рада органа за спро
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вођење избора и изборног поступка
поставити свој сајт www.izborifks.rs на
којем ће бити објављене све важне
информације везане за изборе, као и
отворити e-mail адресу: cik@izborifks.rs,
на коју ће сви заинтересовани чланови
Коморе моћи постављати питања ЦИК
у у вези са изборима.

4.4. САСТАНЦИ ЦИКAА И
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
Чланови ЦИКа, односно њихови за
меници консултације, заказивање сас
танака и доношење појединих одлука
могу спроводити путем телефона или email.
Одлуке се доносе већином гласова.
Објављује коначан бирачки списак,
на сајту ФКС и сајту ЦИКа 15.3.2010. го
дине.
Потврђује и објављује Листу кандида
та по изборним јединицама 09.4.2010.
године на сајту ФКС и сајту ЦИКа.

4.5. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Комплетан изборни материјал, об
расце и друге предвиђене материјале
доставља изборним комисијама избор
них јединица најкасније 3 дана пре от
варања бирачких места.
Сваком бирачу обавезно се најкасни
је пет дана пре дана одржавања избора
доставља обавештење о дану и вре
мену одржавања избора са бројем и
адресом бирачког места на коме гласа
и бројем под којим је уписан у извод из
бирачког списка.
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4.6. ПРЕУЗИМАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
ЦИК преузима комплетан изборни
материјал од изборних комисија из
борних јединицаогранака и том при
ликом саставља записник о примопре
даји на прописаном обрасцу, којим
констатује да је исти достављен у свему,
као у погледу садржаја, тако и у погле
ду начина достављања, сагласно овом
Упутству.

4.7. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
Након пријема и прегледа приспелог
изборног материјала, ЦИК утврђује
коначне резултате гласања и саставља
Извештај о одржаним изборима који
обавезно садржи:
 укупан број бирача уписаних у бирач
ки списак,
 укупан број бирача који су гласали, а
који се утврђују на основу укупног
броја примљених гласачких листића,
 укупан број примењених гласчких
листића,
 укупан број изашлих бирача на дан
гласања,
 укупан број неупотребљених гласачк
их листића,
 укупан број неважећих гласачких лис
тића,
 укупан број важећих гласачких лис
тића,
 укупан број употребљених гласачких
листића,
 укупан број гласова датих за сваког
кандидата,
 одлуке по основу примљених приговора,
 саставља листу од 100 изабраних
кандидата који чине сазив новоиза
бране Скупштине ФКС.
Приговори на поступак избора и на

резултате избора, подносе се ЦИКу у
писаној форми у року од 24 сата по
објављиванњу, а ЦИК је дужан да по
истима донесе одлуку у року од 48 сати
од дана када је достављен приговор.
У случају утврђених неправилности
које утичу на резултате избора, односно
нарушавају права чланова ФКС да
бирају или буду бирани, односно пред
стављају грубу повреду утврђених про
цедура у мери које битно утичу на рег
уларност спровођења поступка избора,
ЦИК може донети одлуку о понављању
гласања на по јединим бирачким мес
тима, изборним јединицама и избора у
целини.
Поновљена гласања обавиће се
09.5.2010. године у свему на начин и по
поступку утврђеним Одлуком о распи
сивању избора за чланове Скупштине
ФКС и овим Упутством.
ЦИК ће Извештај о спроведеном пос
тупку избора и Извештај о резултатима
изборима објавити на сајтовима ФКС и
ЦИКа најкасније у року од 8 дана од
дана гласања.
ЦИК ће коначне резултате избора и
коначан Извештај о одржаним избори
ма објавити на сајтовима ФКС и ЦИКа
најкасније у року од 15 дана од дана
гласања, односно поновљених гла
сања, а одмах затим и у гласилима
"Апотекарска пракса", "Информатор ББ
Софта" и "Фармакон" .

рачког списка и записници о раду би
рачких одбора и о раду изборне ко
мисије изборне јединице и Централне
изборне комисије)  трајно;
 гласачки листићи и остали изборни
материјали  четири године
 финансијски документи  сагласно
прописима о чувању финансијских
докумената.
По истеку рока за чување изборног
материјала, с материјалом се поступа у
складу са прописима о архивској грађи.

6. ОДГОВОРНОСТ УЧЕСНИКА
У ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ
СКУПШТИНЕ ФКС
2010. ГОДИНЕ
На све органе за спровођење избора
за чланове Скупштине ФКС 2010. годи
не примењиваће се одредбе Закона о
коморама здравствених радника везане
за повреду дужности или угледа члана
коморе ако не испуњава обавезе утвр
ђене Одлуком о расписивању и начину
спровођења избора и овим Упутством.

У Београду, 25.3.2010. године
Председник Централне изборне
комисије
Mr.ph.spec. Миомир Николић

5. ЧУВАЊЕ ИЗБОРНОГ
МАТЕРИЈАЛА
Изборни материјал који се чува у
ФКС:
 изборни документи (изводи из би
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VA@NO
OBAVE[TEWE
Утврђена кандидациона листа биће објављена
на сајту Фармацеутске коморе Србије:

www.farmkom.rs
и на сајту Централне изборне комисије:

www.izborifks.rs
дана 14.04.2010. године.
Молимо чланове Фармацеутске коморе Србије
да се на овај начин информишу о
предложеним кандидатима.

Ogranak Beograd:
Огранак Београд има на коначном бирачком списку који је објављен на сајту
Коморе 15.03.2010. године, по Одлуци Централне изборне комисије, укупно
1618 бирача.
За чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије бирају се из Изборне
јединице A Огранак Београд, 40 чланова.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачA
ком листићу.
Гласачки листић може садржати мањи број заокружених кандидата од броA
ја који се бира, односно од броја 40.
Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, листић који је поA
пуњен тако да не може са сигурношћу да се утврди за које је кандидате биA
рач гласао, односно листић на коме је заокружено више кандидата од броја
који се бира, односно од броја 40.
Бирачко место бр. 1  Земун (116 бирача)
Општине: Земун, Сурчин, Обреновац и Барајево
Место гласања: Зграда Општине Земун, Магистратски трг 1, Земун
Бирачко место бр. 2  Нови Београд (245 бирача)
Општина Нови Београд
Место гласања: Апотека "Фарманеа", Гоце Делчева, 18, Нови Београд
Бирачко место бр. 3  Палилула (190 бирача)
Општине: Палилула, Звездара и Гроцка
Место гласања: Зграда Општине Палилула, Таковска 12, Београд
Бирачко место бр. 4  Чукарица (253 бирача)
Општине: Чукарица, Вождовац, Раковица, Сопот и Младеновац
Место гласања: Зрада Општине Вождовац, Устаничка 53
Бирачко место бр. 5  Стари Град (814 бирача)
Општине: Стари Град, Врачар, Савски Венац, Лазаревац
Место гласања: Седиште Фармацеутске коморе Србије, Дечанска 8А, II спрат, кан
целарија 211
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Ogranak Kragujevac:
Огранак Крагујевац има на коначном бирачком списку који је објављен на
сајту Коморе 15.03.2010. године, по Одлуци Централне изборне комисије,
укупно 945 бирача.
За чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије бирају се из Изборне
јединице A Огранак Крагујевац, 23 члана.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата на
гласачком листићу.
Гласачки листић може садржати мањи број заокружених кандидата од
броја који се бира, односно од броја 23.
Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, листић који је
попуњен тако да не може са сигурношћу да се утврди за које је кандидате
бирач гласао, односно листић на коме је заокружено више кандидата од
броја који се бира, односно од броја 23.
Бирачко место бр. 13  Ужице (112 бирача)
Општине: Ужице, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Чајетина, Ариље, Прибој, Нова
Варош, Пријепоље и Сјеница
Место гласања: Пословна зграда "Вести", Љубе Стојановића 5, I спрат, канцела
рија 20, Ужице
Бирачко место бр. 14  Крагујевац (115 бирача)
Општине: Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Кнић и Лапово
Место гласања: Апотека "Први мај", Краља Александра I Карађорђевића 36,
Крагујевац
Бирачко место бр. 15  Јагодина (91 бирач)
Општине: Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац, Рековац
Место гласања: Општа болница Јагодина, просторије болничке апотеке, Кара
ђорђева 4, Јагодина
Бирачко место бр. 16  Краљево (120 бирача)
Општине: Краљево, Нови Пазар, Врњачка Бања, Рашка, Тутин
Место гласања: Апотека "Здравље", Трг Српских ратника 14, Краљево
Бирачко место бр. 17  Чачак (109 бирача)
Општине: Чачак, Горњи Милановац, Лучани, Ивањица
Место гласања: Управа Апотеке "Чачак", Градско шеталиште 6, Чачак
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Бирачко место бр. 18  Шабац (146 бирача)
општине: Шабац, Лозница, Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник,
Крупањ и Љубовија
Место гласања: Апотека "Бора Тирић", Масарикова 6, Шабац
Бирачко место бр. 19  Ваљево (76 бирача)
Општине: Ваљево, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица Љиг
Место гласања: Апотека "7. јули", Вука Караџића 4, Ваљево
Бирачко место бр. 20  Смедерево (80 бирача)
Општине: Смедерево, Смедеревска Паланка, Велика Плана
Место гласања: Апотека "Први мај", Албанских споменица 5, Смедерево
Бирачко место бр. 21  Пожаревац (96 бирача)
Општине: Пожаревац, Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће, Жабари,
Петровац на Млави, Кучево и Жагубица
Место гласања: Управа Апотеке "Пожаревац", Моше Пијаде 4, Пожаревац

Ogranak Vojvodina
Огранак Војводина има на коначном бирачком списку који је објављен на
сајту Коморе 15.03.2010. године, по Одлуци Централне изборне комисије,
укупно 870 бирача.
За чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије бирају се из Изборне
јединице A Огранак Војводина, 22 члана.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата на гласачA
ком листићу.
Гласачки листић може садржати мањи број заокружених кандидата од броA
ја који се бира, односно од броја 22.
Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, листић који је
попуњен тако да не може са сигурношћу да се утврди за које је кандидате
бирач гласао, односно листић на коме је заокружено више кандидата од
броја који се бира, односно од броја 22.
Бирачко место бр. 6  Нови Сад (328 бирача)
Општине: Нови Сад, Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Врбас,
Жабаљ, Србобран, Темерин, Тител, Сремски Карловци
Место гласања: Седиште огранка Војводина, Хајдук Вељкова 11  Мастер центар
Новосадског сајма локал А104, I спрат
Бирачко место бр. 7  Панчево (133 бирача)
Општине: Панчево, Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Вршац, Бела Црква,
Ковин
Место гласања: Апотека "Панчево", дирекција, Карађорђева 2Ц, Панчево
Бирачко место бр. 8  Суботица (79 бирача)
Општине: Суботица, Бачка Топола, Мали Иђош
Место гласања: Апотека "Суботица", дирекција, Матије Гупца 26, Суботица
Бирачко место бр. 9  Зрењанин (96 бирача)
Опшптине: Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ
Место гласања: Апотека "Зрењанин", дирекција, Светозара Марковића 2А, Зрењанин
Бирачко место бр. 10  Сомбор (71 бирач)
Општине: Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула
Место гласања: Апотека "Булевар", Првомајски булевар А19, Сомбор
Бирачко место бр. 11  Сремска Митровица (105 бирача)
Општине: Сремска Митровица, Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова, Пећинци
Место гласања: Апотека "Сремска Митровица", дирекција, I спрат, Трг Светог
Димитрија 8, Сремска Митровица
Бирачко место бр. 12  Кикинда (58 бирача)
Општине: Кикинда, Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац, и Кањижа
Место гласања: Апотека "Кикинда", радна заједница, Немањина 3, Кикинда
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Ogranak Ni{ sa KiM:
Огранак Ниш са КиМ има на коначном бирачком списку који је објвљен на
сајту Коморе 15.03.2010. године, по Одлуци Централне изборне комисије,
укупно 620 бирача.
За чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије бирају се из Изборне
јединице A Огранак Ниш са КиМ, 15 чланова.
Гласа се заокруживањем редног броја испред имена кандидата на
гласачком листићу.
Гласачки листић може садржати мањи број заокружених кандидата од
броја који се бира, односно од броја 15.
Неважећи гласачки листић је непопуњен гласачки листић, листић који је
попуњен тако да не може са сигурношћу да се утврди за које је кандидате
бирач гласао, односно листић на коме је заокружено више кандидата од
броја који се бира, односно од броја 15.
Бирачко место бр. 22  Ниш (232 бирача)
Општине: Ниш, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Ражањ, Дољевац, Гаджин Хан,
Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа и општине са Косова
Место гласања: Седиште огранка Ниш, Првомајска 24А, Ниш
Бирачко место бр. 23  Бор (53 бирача)
Општина: Бор, Кладово, Мајданпек, Неготина
Место гласања: Апотека “Дом здравља”, Николе Коперника 24, Бор
Бирачко место бр. 24  Зајечар (53 бирача)
Општине: Зајечар, Бољевац, Књажевац, Сокобања
Место гласања: Апотека "Лек", Николе Пашића 1113, Зајечар
Бирачко место бр. 25  Крушевац (112 бирача)
Општине: Крушевац, Варварин, Трстеник, Ћићевац, Александровац, Брус
Место гласања: Управна зграда Апотеке "Крушевац", Луке Ивановића 34, Кру
шевац
Бирачко место бр. 26  Врање (57 бирача)
Општине: Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац,
Прешево
Место гласања: Управна зграда Апотеке "Врање", Стефана Првовенчаног 43, Врање
Бирачко место бр. 27  Лесковац (77 бирача)
Општине: Лесковац, Бојник, Лебане, Медвеђа, Власотинце и Црна Трава
Место гласања: Апотека "Хипократ" (у склопу Дома здравља), Др Р. Свилара бб,
Лесковац
Бирачко место бр. 28  Пирот (36 бирача)
Општине: Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград
Место гласања: Апотека "Карло Скацел", Драгошева 24, Пирот
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