На основу члана 5. став 2) тачка 19. Правилника о поступку кандидовања, начину
избора и опозива чланова Скупштине и других органа Лекарске коморе Србије и чланова
скупштине и других органа регионалних лекарских комора у њеном саставу (седница
Скупштине ЛКС од 19. 04. 2010.г.), Централна изборна комисија на седници одржаној 26. 04.
2010. године, донела је, а на седници одржаној 05. 05. 2010. године изменила и допунила

РОКОВНИК
за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове
Скупштине ЛКС и чланове скупштина регионалних лекарских
комора, расписаних за 20.06.2010. године
(пречишћен текст)
Рокови за спровођење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове
Скупштине ЛКС и чланове Скупштине регионалних лекарских комора утврђени су:
•
Правилником о поступку кандидовања, начину избора и опозива чланова Скупштине и
других органа Лекарске коморе Србије и чланова скупштине и других органа
регионалних лекарских комора у њеном саставу (седница Скупштине ЛКС од 19. 04.
2010.г.);
•
Статутом ЛКС.
Према наведеним прописима, рокови су следећи:
1.

Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

Ред.бр.
1.

Радње
Расписивање избора.

Рокови ___________
Избори су расписани
за 20.06.2010.г.

Радње
Закључење бирачког
списка.(чл. 11. ст.1 Правилника)

Рокови ___________
до 04.06.2010.г. у
24,00 часова.

3.

достављање Решења
о закључењу бирачког списка
и оверених извода из бирачких
спискова ЦИК-у.

у року од 24 часа од
дана доношења
Решења.

4.

ЦИК доноси Решење о укупном
броју бирача.(чл. 11.ст.2)
Правилника)

у року од 48 часова
од дана и часа
достављања
Решења.

5.

ЦИК утврђује и објављује
коначан број бирача.(чл. 11.ст 3)
Правилника).

06.06.2010. године
до 24,00 часа.

Радње
Одређивање
бирачких места
(чл.10.ст.1 Правилника)
Одређивање и оглашавање
броја и адреса бирачких места
(чл.10. ст.1 и 5 Правилника).

Рокови ___________
до 30.05.2010. г.
у 24,00 часа.

2.
Бирачки спискови
Ред.бр.
2.

3.
Бирачка места.
Ред.бр.
6.
7.

до 30.05.2010.г.
у 24,00 часа.

4.
Бирачки одбори.
Ред.бр.
8.

Радње
Именовање бирачких
одбора.
(чл. 9 ст.3 Правилника)

Рокови ___________
до 09.06.2010.г.
у 24,00 часа.

Достављање Решења
о именовању бирачких
одбора члановима.
(чл. 9. Правилника).

у року 48 сати
од дана и часа
именовања.

Радње
Подношење кандидатура
(чл. 19. ст. 8 Правилника)

Рокови ___________
до 30.05.2010.г.
у 24,00 часа.

11.

Повлачење кандидатуре
(чл. 24 Правилника)

до 02.06.2010.г.
у 24,00 часа.

12.

Утврђивање и објављивање
коначне листе кандидата
по изборним јединицама.
(чл. 23 Правилника)

до 04.06.2010.г.
у 24,00 часа.

Радње
Предаја изборног материјала
Изборним комисијама региона.
(чл. 40 ст 1 Правилника)

Рокови ___________
до 15.06.2010.г.
у 24,00 часа.

14.

Предаја изборног материјала
Бирачким одборима.
(чл. 40 ст 2 Правилника)

до 16.06.2010.г.
у 24,00 часа.

15.

Отварање бирачких места.
(чл. 29 Правилника)

20.06.2010.г.
од 07,00 до 19,00
часова.

9.

5.
Кандидатуре.
Ред.бр.
10.

6.
Спровођење избора.
Ред.бр.
13.

7.
Утврђивање и објављивање резултата избора.
Ред.бр.
Радње
16.
Утврђивања резултата
гласања на бирачким местима
и достављање изборног материјала
Изборним комисијама региона.
(чл. 34 Правилника)
17.

18.

8.
Заштита изборног права.
Ред.бр.
19.

Утврђивање резултата гласања
у Изборним комисијама региона
и достављање ЦИК-у.
(чл. 35 Правилника)
Утврђивање коначних резултата
гласања од стране ЦИК-а
(чл. 36 Правилника)
Радње
Подношења приговора
ЦИК-у на решење којим
је одбијено проглашење

Рокови ___________
у року од 24 часова
од затварања
бирачког места.

у року од 48 часова
од пријема резултата.
до 05.07.2010.г.
у 24,00 часа.

Рокови ___________
у року од 24 часа
од часа када је
подносилац изборне

кандидатуре.
(чл. 22 ст 1 Правилника)

листе примио
решење.

20.

Подношење Приговора
Изборној комисији региона
због повреде изборног права.
(чл. 38 ст 2 Правилника)

у року од 24 часа
од часа када је
донета одлука
извршена радња,
или учињен пропуст.

21.

Доношење решења по
приговору од стране
Изборне комисије региона.
(чл. 38 ст 3 Правилника)

у року од 24 часа
од пријема
приговора.

22.

Подношење жалбе ЦИК-у
против решења Изборне
Комисије региона.
(чл. 38 ст 4 Правилник)

у року од 24 часа
од часа када је
примљено решење
Изборне комисије
региона.

23.

Доношење решење
ЦИК-а по жалби.
(чл. 38 ст 5 Правилника)

у року од 24 часа од
часа пријема жалбе.

24.

Жалба против
Решења ЦИК-а, суду.
( чл. 38 ст 6 Правилника)

у року од 24 часа од
пријема решења
ЦИК-а.

9.

Додељивање мандата и издавање уверења о избору члановима Скупштине ЛКС и
чланова Скупштина регионалних комора.
Ред.бр.
Радње
Рокови ___________
25.
Достављање ЦИК-у
најкасније у року
изјава изабраних кандидата
од 5 дана од дана
да прихватају мандат.
објављивања
(чл. 36 Правилника)
резултата избора.
26.

10.
Подношење извештаја.
Ред.бр.
27.

Издавање уверења о
избору за члана Скупштине
ЛКС и региона.
(чл. 36 ст 2 Правилника)

одмах после
додељивања мандата

Радње
Подношење извештаја
о спроведеним изборима
Скупштини ЛКС.
(чл. 36 ст 3 Правилника)

Рокови ___________
одмах после
додељивања мандата
на конститутивној
седници Скупштине.

11.
Објављивање роковника.
Овај роковник објавити на сајту ЛКС и на огласним таблама регионалних лекарких комора и
централне канцеларије ЛКС-а.

Централна изборна комисија ЛКС
адв. Дејан Бабић, председник с.р.

