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На основу члана 30 став 2 Статута Фармацеутске коморе Србије ("Сл. гласник РС", бр.
106/2006, 118/2008, 5/2010 и 113/2013) Скупштина Фармацеутске коморе Србије, на седници
одржаној дана 09.03.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ 22.04.2018.Г.
I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о спровођењу избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије
22.04.2018.г. (у даљем тексту: Одлука) уређује се:
- број изборних јединица;
- начин образовања изборног тела у изборним јединицама;
- структуру и број чланова који се бирају у свакој изборној јединици;
- огранак у којем се врше допунски или превремени избори;
- рокове за спровођење избора;
- и друга питања од значаја за спровођење избора.
II
БРОЈ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА
Члан 2.
На изборима за чланове Скупштине Коморе, расписаним за 22. априла 2018. године врши се
избор чланова у оквиру 4 (четири) изборне јединице, тако да сваки Огранак чини једну
изборну јединицу.
Гласање у изборним јединицама обавиће се на бирачким местима.
Број бирачких места у изборним јединицама утврђује Централна изборна комисија (у даљем
тексту: ЦИК).
III
СТРУКТУРА И БРОЈ ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ БИРАЈУ У СВАКОЈ ИЗБОРНОЈ
ЈЕДИНИЦИ
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Члан 3.
Бира се 100 (сто) чланова у Скупштину Коморе.
Број чланова Скупштине који се бира на изборној јединици утврђује се на основу процента
који се добија стављањем у однос укупно уписаних чланова у поједином Огранку у односу
на укупно уписан број чланова у Именик Коморе на дан доношења ове Одлуке.
Сагласно критеријуму из претходног става овог члана, у изборним јединицама бираће се
следећи број чланова:
-

у изборној јединици број 1.Огранак Београд 37 чланова Скупштине,
у изборној јединици број 2. Огранак Војводина 22 чланова Скупштине,
у изборној јединици број 3. Огранак Крагујевац 24 чланова Скупштине,
у изборној јединици број 4. Огранак Ниш са Косовом и Метохијом 17 чланова
Скупштине.

IV
ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Опште одредбе
Члан 4.
Органи за спровођење избора су: Централна изборна комисија и Бирачки одбор.
Органи за спровођење избора су самостални и независни у раду и раде на основу закона,
Статута и ове Одлуке.
Чланови органа не могу бити кандидати на изборима.
За свој рад органи за спровођење избора одговарају органу који их је именовао.
Председници, чланови и заменици чланова органа за спровођење избора и изборних тела не
могу бити лица која су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства,
у побочној закључно са трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са
другим степеном сродства, као ни брачни другови и лица која су у међусобном односу
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника.
Централна изборна комисија
Члан 5.
Ради спровођења избора у Комори образује се ЦИК који се састоји од председника и 4
(четири) члана, укупно пет.
Председник и чланови ЦИК-а имају заменике.
Председника, чланове и заменике бира Скупштина Коморе на предлог Одбора Огранка
Коморе и Директора Коморе.
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ЦИК има и секретара и његовог заменика које именује Скупштина Коморе из реда
запослених из стручне службе Коморе, на предлог Директора Коморе.
Мандант председника, чланова, секретара, и њихових заменика ЦИК-а је 4 (четири) године.
Надлежност ЦИК-а
Члан 6.
ЦИК:
- стара се о законитом спровођењу избора,
- организује техничку припрему за изборе,
- прати примену и даје објашњења у вези са применом ове Одлуке и правила,
- утврђује јединствене стандарде за изборни материјал,
- образује бирачке одборе и именује председника и чланове бирачких одбора најкасније 10
дана пре дана одређеног за одржавање избора,
- утврђује број гласачких листића за бирачка места, оверава их и заједно са овереним
изводом из бирачког списка, записнички, предаје Изборном телу,
- одређује изборне акте који јој се достављају,
- утврђује да ли је кандидатура састављена и поднета у складу са овом одлуком
доноси решење о проглашењу збирне изборне листе,
- образује Изборна тела у изборним јединицама,
- одређује начин чувања и руковања изборним материјалом,
- утврђује и објављује резултате избора,
- подноси извештај Скупштини Коморе о спроведеним изборима,
- доноси пословник о свом раду и Правила о раду бирачког одбора,
- обавља и друге послове предвиђене Одлуком и Статутом.
Услове за рад ЦИК-а обезбеђује Комора.
Скупштина Коморе одређује накнаде за рад органа и тела за спровођење избора.
Бирачки одбор
Члан 7.
Бирачки одбор се образује за свако бирачко место.
Бирачки одбор у сталном саставу чине: председник и два члана.
Председник и чланови бирачког одбора имају заменике.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких
одбора ЦИК доноси најкасније 12. априла 2018. године.
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Члан 8.
Председници бирачких одбора, заменици председника, чланови и заменици чланова
бирачких одбора именују се на предлог Изборних тела са сваке изборне јединице.
Приликом утврђивања предлога кандидата бирачког одбора, предност имају незапослени
дипломирани фармацеути/магистри фармације, студенти фармацеутских факултета/одсека за
фармацију медицинских факултета и лица која има искуство у спровођењу избора.
Председник ЦИК-а или лице које он овласти дужан је да до 15. априла 2018. године за
председника или заменика председника или члана бирачког одбора организује обуку за
спровођење гласања на бирачком месту и примену правила о раду бирачких одбора.
Председник ЦИК-а, односно лице које је обавило обуку бирачких одбора дужно je да о
одржаној обуци поднесе ЦИК-у писмени извештај најкасније 17. априла 2018. године.
Извештај из става 4. овог члана треба да садржи податке о времену и месту одржавања обуке,
лицу које је обуку одржало, именима присутних председника или заменика председника или
члана бирачког одбора, кратак приказ тока обуке и питања која су посебно разматрана или
евентуално оцењена као спорна.
Члан 9.
Предлог за именовање чланова бирачких одбора у треба да за свако предложено лице
садржи: име и презиме, ЈМБГ, пословни статус, пребивалиште, адресу стана и број телефона
за контакт.
Предлоге за именовање чланова бирачких одбора Изборна тела достављају ЦИК-у најкасније
до 09. априла 2018. године.
Члан 10.
Секретар ЦИК-а обједињује све примљене предлоге за именовање чланова бирачких одбора
и обједињени предлог доставља ЦИК-у најкасније до 10. априла 2018. године.
Ако неко Изборно тело не достави предлог за именовање члана бирачког одбора, ЦИК у
састав бирачког одбора именује лице одговарајуће за вршење ове дужности.
Замену лица именованих у бирачке одборе врши ЦИК на захтев овлашћеног предлагача.
Члана бирачког одбора могуће је заменити до 21. априла у 20 часова.
Предлог за замену у бирачком одбору ЦИК-у се доставља искључиво преко Изборног тела.
Члан 11.
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и
тајност гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове
одређене овом Одлуком и Правилима о раду бирачког одбора.
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Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања.
Ближа Правила о раду бирачког одбора прописује ЦИК.
Чланови бирачког одбора и њихови заменици именују се посебно за сваке изборе за чланове
Скупштине који се у Комори спроводе.
Члан 12.
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Изборна комисија ће по службеној
дужности водити рачуна о ограничењима из члана 5. ове одлуке.

Изборна тела
Члан 13.
ЦИК образује Изборна тела у изборним јединицама, најкасније до 21. марта 2018.г.
Изборна тела нису органи за спровођење избора, већ искључиво обављају послове који су
предвиђени овом Одлуком.
Изборна тела:
- примају изборни материјал од ЦИК-а,
- предају изборни материјал бирачким одборима пре гласања,
- преузимају изборни материјал од бирачких одбора после гласања и предају га ЦИК-у,
- обавештавају ЦИК о току гласања;
- предлажу чланове бирачких одбора са своје изборне јединице ЦИК-у.
Члан 14.
Изборно тело чине 2 (два) члана и координатор изборног тела, укупно 3.
Чланови и координатор изборног тела имају заменике.
Чланови и координатор изборног тела и њихови заменици именују се на предлог Одбора
Огранка Коморе.
Члан 15.
Предлоге за именовање чланова Изборног тела, Одбори Огранка подносе најкасније до 19.
марта 2018. године председнику ЦИК-а.
За члана Изборног тела може бити именован члан Коморе који има изборно право а није
кандидат за члана Скупштине.
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Предлог за именовање чланова Изборних тела треба да садржи; име и презиме лица, ЈМБГ,
радни статус, назив и адреса послодавца, пребивалиште и адресу стана, број мобилног
телефона за контакт и адресу за пријем електронске поште.
Ако Одбори Огранка са сваког од Огранака Коморе благовремено не поднесу предлог за
именовање члана Изборног тела, ЦИК ће за члана Изборног тела именовати лице
одговарајуће за вршење те дужности.
ЦИК је дужан да најкасније приликом примопредаје изборног материјала пре гласања, обави
инструктажу чланова изборних тела и координатора изборних тела и да том приликом
посебну пажњу посвете упознавању са процедурама примопредаје изборног материјала са
бирачким одборима пре и после гласања, са нагласком на обавези да од сваког бирачког
одбора преузму оригинални и потписани примерак записника о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на бирачком месту.
V. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 16.
ЦИК одређује и оглашава на интернет презентацији Коморе бирачка места на којима ће се
гласати за избор чланова Скупштине Коморе.
Начин одређивања бирачких места
Члан 17.
Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више
насељених места.
Решење о одређивању бирачких места на којима ће се гласати за избор чланова
Скупштине Коморе, ЦИК доноси најкасније 02. априла 2018. године.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса
бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту.
Члан 18.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а изузетно
и просторије у објектима у приватној својини.
За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву
политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у објекту у
власништву кандидата за члана Скупштине или члана његове породице.
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Уређивање бирачких места
Члан 19.
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење
гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, лого Коморе, извод из
решења о одређивању збирне изборне листе за ту изборну јединицу и извод из решења о
одређивању бирачких места.
Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима)
одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања, а у
складу са ставом 1. овог члана.
VI
БИРАЧКО ПРАВО И КАНДИДОВАЊЕ
Бирачко право
Члан 20.
Бирачко право у складу са Законом о коморама здравствених радника и овом Одлуком имају
сви дипломирани фармацеути/магистри фармације који као професију обављају послове
здравствене делатности у здравственим установама као и другим облицима здравствене
службе чије је чланство у Комори обавезно и којима је лиценца издата.
Кандидовање
Члан 21.
Сваки члан Коморе који има бирачко право може предложити кандидата за члана Скупштине
или се лично кандидовати.
Предлагање кандидата за чланове Скупштине врши се подношењем потписаног предлога на
прописаном обрасцу.
Кандидатура за члана Скупштине може бити и лична.
Предлагање кандидата и кандидатура мора да садржи све податке из прописаног обрасца и
достављају се ЦИК-у најкасније 20 дана пре одржавања избора на адресу седишта Коморе
путем поште или лично на адресу седишта Коморе или скенирано на имејл адресу Коморе –
посебну имејл адресу отворену за изборе 22.04.2018. године.
Уз попуњени образац кандидатуре подноси се и:
-

потврда о бирачком праву за кандидата, у којој је назначено име и презиме, датум
рођења, ЈМБГ, ИД број, коју потврду издаје стручна служба са подручја Огранка којем
припада кандидат на захтев кандидата;

8
-

писмена изјава кандидата да прихвата кандидатуру, уколико кандидатура није лична.

Садржина кандидатуре
Члан 22.
Предлагање кандидата и кандидатура за чланове Скупштине врши се подношењем
потписаног предлога на прописаном обрасцу који садржи:
1) Назнаку да ли је кандидатура лична или се предлаже кандидат;
2) Подаци о предлагачу кандидата уколико иста није лична и то: име и презиме, годину
рођења, ИД број, пословни статус, место и назив здравствене установе/приватне праксе,
контакт телефон, мејл, потпис;
3) Подаци о предложеном кандидату/односно кандидату који се лично кандидује и то: име и
презиме, ЈМБГ, годину рођења, ИД број, пословни статус, место и назив здравствене
установе/приватне праксе, пребивалиште и адреса стана , контакт телефон, мејл, потпис;
4) Ако кандидатура не испуњава садржинске услове из овог члана, сматраће се да садржи
недостатке за проглашење и ЦИК ће закључком позвати подносиоца да у року 48 часова
допуни кандидатуру.
5) Одлуку о прихватању кандидатуре односно о одбијању кандидатуре доноси ЦИК.
VII
ИЗБОРНА ЛИСТА
Збирна изборна листа
Члан 23.
Збирна изборна листа кандидата садржи све кандидате, са личним именима и подацима о
години рођења, ИД број и подацима о називу и месту здравствене установе/приватне праксе
у којој обављања здравствену делатност, Огранак и Бирачко место којем припада кандидат.
Редослед кандидата на збирној изборној листи утврђује се у оквиру изборне јединице према
редоследу којим су кандидатуре прихваћене.
ЦИК утврђује и објављује збирну изборну листу кандидата на интернет презентацији Коморе
11. априла 2018. године.
Приговор и коначна изборна листа
Члан 24.
Члан коморе може поднети приговор на збирну листу кандидата ЦИК-у у року од 24 сата од
дана објављивања путем електронске поште на имејл адресу седишта Коморе или путем
поште или лично на адресу седишта Коморе.
О приговору из претходног става ЦИК-а одлучује без одлагања.
Коначну збирну листу кандидата ЦИК-а објављује на интернет презентацији Коморе 16.
априла 2018. године.
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VIII.
ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис у јединствени бирачки списак
Члан 25.
У јединствени бирачки списак (у даљем тексту: бирачки списак) уписују се лица која испуне
услове за стицање бирачког права из члана 20 ове Одлуке.
Бирачки списак секретари Огранака достављају ЦИК-у дана 06. априла 2018. године.
Коначни бирачки списак објављује се на интернет презентацији Коморе дана 07. априла
2018. године.
Члан Коморе може поднети приговор на бирачки списак ЦИК-у у року од 48 часова од дана
објављивања коначног бирачког списка путем електронске поште на имејл адресу седишта
Коморе или путем поште или лично на адресу седишта Коморе.
О приговору из претходног става ЦИК одлучује у року од 24 часа, и њена је одлука коначна.
Извршене измене бирачког списка ЦИК објављује одмах.
Одређивање гласања према месту
Члан 26.
За бираче се у бирачки списак уписује податак да ће на предстојећим изборима гласати
према припадности Огранку, тако да се одређује изборна јединица односно бирачко место
где ће гласати.
Достављање извода и посебних извода из бирачког списка
Члан 27.
Секретар ЦИК-а или његов заменик припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка
разврстане по бирачким местима дана 17. априла 2018. године.

IX
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 28.
Обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора, са бројем и адресом бирачког
места на коме бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, доставља
Секретар ЦИК или његов заменик.
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Достава обавештења из става 1. овог члана врши се најкасније до 20. априла 2018. године.
Х
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 29.
Изборни материјал за спровођење избора обезбеђује ЦИК.
Изборни материјал чланови ЦИК, предају Изборном телу најкасније 19. априла 2018. године
и о обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник.
Изборно тело примљени изборни материјал, заједно с материјалом (гласачке кутије,
паравани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање, прибор за печаћење
гласачких кутија и другог изборног материјала, коверте за одлагање гласачких листића и др),
предаје бирачким одборима, у просторијама бирачког места, најкасније до 21. априла 2018.
године.
О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник.
Предаја изборног материјала преко изборног тела

Члан 30.
Изборно тело сваком бирачком одбору, благовремено доставља:
1) гласачку кутију;
2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања;
3) врећу за одлагање изборног материјала;
4) прибор за писање;
5) прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни
восак);
6) коверте за одлагање гласачких листића;
7) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачког
одбора ;
8) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора;
9) остали материјал (оловке, лењир и др.).
Члан 31.
ЦИК, преко Изборног тела, сваком бирачком одбору доставља следећи изборни материјал:
1) збирну изборну листу кандидата за чланове Скупштине;
2) решење о одређивању бирачког места (извод);
3) решење о образовању бирачког одбора;
4) извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту;

11
5) потребан број гласачких листића;
6) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
7) образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за чланове Скупштине(у даљем тексту: записник о раду бирачког одбора), у шест
примерака;
8) правила о раду бирачких одбора.

XI
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Предаја изборног материјала преко изборног тела
Члан 32.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања предаје
изборном телу на бирачком месту изборни материјал:
1) први примерак записника о раду бирачког одбора;
2) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту;
3) запечаћен коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
4) запечаћен коверат у којем су неупотребљени гласачки листићи;
5) запечаћен коверат у којем су неважећи гласачки листићи;
6) запечаћен коверат у којем су важећи гласачки листићи;
7) попуњене обрасце евиденција о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова
бирачког одбора
О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник на Обрасцу ФКСИ-11/18.
Изборно тело пакује одвојено од осталог изборног материјала записник о раду бирачког
одбора и извод из бирачког списка.
Пошто преузме изборни материјал од бирачких одбора, Изборно тело преузети изборни
материјал предаје члановима ЦИК-а у седишту Коморе, о чему се саставља записник.

XII
СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачки листићи
Члан 33.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у
бирачки списак.
ЦИК решењем утврђује број гласачких листића који се штампа.
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ЦИК прописује текст, облик и изглед гласачких листића.
Употреба језика и писама
Члан 34.
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на
српском језику, ћирилицом.
Припрема за штампање гласачких листића
Члан 35.
ЦИК сагласно редоследу на листи кандидата и броју делегата који се бира на сваком од
изборних јединица, припрема један гласачки листић, који оверава председник ЦИК својим
потписом.
На основу овереног узорка гласачких листића, врши се штампање гласачких листића.
Одшампани гласачки листићи оверавају се печатом Ф а р м а ц е у т с к е
С р б и ј е , наношењем печата изнад напомене о начину гласања.

коморе

Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића
Члан 36.
Штампање гласачких листића надзире ЦИК.
ЦИК је дужан да омогући јавност штампања гласачких листића, предају гласачких листића
изборним телима, односно бирачким одборима, на основу овлашћења за присуствовање
наведеним радњама, које садржи име и презиме заинтересованог лица, његов ЈМБГ и број
мобилног телефона.
Заинтересована лица из претходног става подносе захтев за присуствовање ЦИК до 16.
априла 2018. године.
Гласачка кутија
Члан 37.
За гласање на изборима користи се гласачка кутија израђена од провидног чврстог
материјала који обезбеђује сигурност гласачких листића и тајност гласања (плексиглас,
клирит, пластика или други слични материјал).
Кроз кружне отворе на поклопцу и основном делу кутије провлачи се канап који се везује и
печати од стране бирачког одбора.
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XIII
СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 38.
Секретар ЦИК-а по завршетку гласања, извршиће пријем изборног материјала од стране
изборних тела и извршити логичко-рачунску контролу података у записницима о раду
бирачких одбора, као и припремити податке о привременим резултатима избора.
Секретар ЦИК-а, на основу записника о раду бирачких одбора које му достављају изборна
тела, обавља статистичку обраду података о резултатима избора.
Статистичка обрада обавља се у седишту Фармацеутске коморе Србије.
Посматрачи имају право да присуствују статистичкој обради података о резултатима избора.
Посматрач ЦИК-у у писменом облику подноси обавештење о лицу које ће присуствовати
статистичкој обради података о резултатима избора, са подацима, и то: именом и
презименом, пребивалиштем и адресом стана и ЈМБГ.
ЦИК проглашава резултате избора у року од 48 сати од окончања истих и објављује их на
интернет презентацији Коморе.
О неправилностима у поступку избора подносе се приговори ЦИК-у у електронској форми
на имејл адресу Коморе у року од 24 часа по проглашењу резултата избора.
ЦИК доноси коначну одлуку у року од 48 часова од дана када је достављен приговор.
Уколико ЦИК утврди да је било неправилности које су битно утицале или су могле утицати
на резултате избора, ЦИК ће поништити изборе за чланове Скупштине у одређеном
бирачком месту и одредити рок у којем ће се одржати поновљени избори за дато бирачко
место.
За чланове Скупштине изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова на
изборној јединици.
Гласање ће се поновити за оне кандидате који имају исти број гласова у оквиру одређене
изборне јединице као и последњи кандидат који је изабран, најкасније 72 часа од дана када
су избори одржани.
ЦИК проглашава коначне резултате избора најкасније 02. маја 2018. године.
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XIV
ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Посматрачи
Члан 39.
Заинтересована регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора, којa
желе да прате рад органа за спровођење избора, као и чланови Коморе (који нису кандидати
на изборима) који желе да прате рад органа за спровођење избора подносе пријаву и списак
лица која се пријављују за посматраче ЦИК-у до 12. априла 2018. године.
Удружење може за посматрача да пријави само пунолетног држављанина Републике Србије.
Удружење не може за посматрача да пријави кандидата за члана Скупштине или члана
органа и тела ангажованих на спровођењу избора за члана Скупштине Коморе.
За праћење рада ЦИК-а, удружење може да пријави највише два посматрача.
За праћење рада појединог бирачког одбора, удружење може да пријави највише једног
посматрача, с тим да један посматрач може да буде пријављен за праћење рада више
бирачких одбора.
Испуњеност услова за праћење рада органа на спровођењу избора за констатује председник
ЦИК-а.
Члан 40.
По констатацији о испуњености услова за праћење рада органа на спровођењу избора, ЦИК
подносиоцу пријаве издаје одговарајуће овлашћење, у које се уписују неопходни подаци из
списка приложеног уз пријаву.
Трошкове праћења рада органа за спровођење избора сносе подносиоци пријаве чији
посматрачи прате изборе.
Положај посматрача
Члан 41.
Посматрачи дужни су да акредитације носе на видном месту.
Органи за спровођење избора дужни су да омогуће несметано праћење сваке изборне радње.
ЦИК и бирачки одбори дужни су да у записницима о свом раду констатују присуство
посматрача.
Члан 42.
Посматрачи рада бирачког одбора дужни су да поступају по правилима о одржавању реда на
бирачком месту.
Бирачки одбор може да удаљи посматрача с бирачког места ако се посматрач не придржава
правила о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком месту користи мобилни
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телефон или друга средства веза и комуникација, а посебно ако се на било који начин меша у
рад бирачког одбора.
Бирачки одбор је дужан да о удаљењу посматрача и разлозима за удаљење одмах обавести
ЦИК преко Изборног тела.
ЦИК може да посматрачу одузме акредитацију ако се посматрач не понаша у оквиру својих
овлашћења.

XV
СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 43.
Средства за спровођење избора обезбеђена у Финансијском плану Коморе за 2018. годину,
могу се користити за:
1) штампање и дистрибуцију изборног материјала;
2) накнаде за рад чланова ЦИК-а;
3) накнаде за рад чланова бирачких одбора;
4) накнаде за рад чланова Изборних тела;
5) накнаде за службена путовања председника и чланова ЦИК-а и њихових заменика, као и
других лица ангажованих у вези са спровођењем избора, у складу с важећим прописима;
6) набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала;
7) превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге.
Налогодавац за располагање средствима је директор Коморе.
Одлуку о висини накнада за рад органа и тела за спровођење избора доноси Скупштина
Коморе.
XVI
ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 44.
Поједине радње при спровођењу избора за чланове Скупштине вршиће се према обрасцима
који су саставни део ове Одлуке:
1) Образац кадидатуре за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије (Образац
ФКСИ-1/18);
2) Изјава којом се прихвата кандидатура за члана Скупштине Фармацеутске коморе Србије
(Образац ФКСИ-2/18);
3) Потврда о бирачком праву кандидата за члана Скупштине Фармацеутске коморе Србије
(Образац ФКСИ-3/18);
4) Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за
чланове Скупштине
Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ-4/18);
5) Решење о утврђивању коначне изборне листе кандидата за чланове Скупштине
Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ-5/18);
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6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ФКСИ-7/18);
7) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и
радног тела (Образац ФКСИ-8/18);
8) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између изборног тела и
бирачког одбора (Образац ФКСИ-9/18);
9) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ10/18);
10) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и
изборног тела (Образац ФКСИ-11/18);
11) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између изборногтела и
чланова Изборне комисије (Образац ФКСИ-12/18);
12) Пријава посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за чланове Скупштине
Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ-13/18);
13) Списак лица пријављених за посматраче рада органа за спровођење избора за чланове
Скупштине Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ-14/18);
14) Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за чланове
Скупштине Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ-15/18);
15) Уверење о избору за члана Скупштине Фармацеутске коморе Србије (Образац ФКСИ16/18);
XVII
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити на огласној табли и интернет
презентацији Коморе.

У Београду, 9. марта 2018. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМОРЕ
Биљана Илић, дипл.фарм.

