РОКОВНИК
за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Скупштине
Kоморе биохемичара Србије

Рокови за спровођење изборних радњи у поступку спровођења избора за
чланове Скупштине утврђени су Статутом КБС.

Активности и рокови су следећи:
Р.б.

АКТИВНОСТ

РОК

1.

Расписивање избора

Избори су расписани за 30. мај 2018. г.

2.

Закључење бирачког списка

до 4. мај 2018. г.

3.

ЦИК утврђује и објављује коначан
број бирача

до 11. мај 2018. г.

Одређивање бирачких места
4.

одређивање и оглашавање на веб
сајту КБС, огласним таблама КБС и
на е-mail бирача
Кандидациони збор –

5.

Подношење кандидатура

6.

Утврђивање и објављивање коначне
листе кандидата по изборним
јединицама

7.

Предаја изборног материјала
Изборним комисијама огранка

8.

Отварање бирачких места

9.

Утврђивање резултата гласања у
Изборним комисијама огранка и
достављање Извештаја ЦИК-у

10. Објављивање резултата гласања од

11. мај 2018. г.

15. мај 2018. г.

21. мај 2018. г.

најкасније до 30. маја 2018. у 10 часова
30. мај 2018. г. у 11 часова
30. мај 2018.г. након затварања бирачких места –
најкасније до 31. маја 2018. г.
најкасније до 1.јуна 2018. г.
1

стране ЦИК-а
11.

Утврђивање коначних резултата
гласања од стране ЦИК-а

најкасније до 8.јуна 2018. г.

12. Заштита изборног права
Подношење Приговора Изборној
13. комисији региона због повреде
изборног права
14.

Доношење решења по приговору од
стране Изборне комисије региона.

на дан избора

у року од 24 часа од пријема приговора

15. Подношење жалбе ЦИК-у против
решења Изборне Комисије региона.

у року од 24 часа од часа када је примљено
решење Изборне комисије огранка

16. Доношење решење ЦИК-а по жалби.

у року од 24 часа од часа пријема жалбе

17. Жалба против Решења ЦИК-а, суду

у року од 24 часа од пријема решења ЦИК-а

18.

Подношење извештаја о спроведеним
изборима Скупштини

на конститутивној седници Скупштине КБС-до
15. јуна 2018. г.

Објављивање роковника
Овај роковник објавити на веб страни КБС и на огласним таблама у седиштима
огранака КБС.

У Београду, 25. април 2018. године

Председник
Централна изборна комисија
Коморa биохемичара Србије
Даниела Бартоловић с.р.
Дипл. фарм. – мед. биохемичар
Спец. медицинске биохемије
Субспец. лабораторијске ендокринологије
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