
ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА ЗА  

ОРГАНЕ УДРУЖЕЊА ФАРМАЦЕУТА ВОЈВОДИНЕ 

 

Члан 1.  

Изборна скупштина УФВ сазива се сваке четврте године. На изборној скупштини 
бирају се кандидати за следеће органе УФВ:  

 управни одбор 
 надзорни одбор 
 суд части 
 скупштина Фармацеутског друштва Србије 

Члан 2.  

Поступак избора покреће Управни одбор објављивањем позива за пријаву 
кандидата за чланове Управног одбора, Надзорног одбора и Суда части. Позив 
се објављује најмање 15 (петнаест) дана пре заказаног датума изборне 
скупштине.  

Право предлагања кандидата имају сви чланови Скупштине УФВ. Кандидатура се 
подноси у писменом облику Генералном секретару УФВ најмање 7 (седам) дана 
пре изборне скупштине, са потписом најмање 3 (три) делегата који подржавају 
кандидатуру.  

Члан 3.  

У пријави за кандидатуру морају бити наведени: име и презиме, адреса, кратка 
биографија, стручна и научна звања, област у којој кандидат ради и потпис 
делегата који га подржавају. Генерални секретар УФВ проверава ваљаност 
пријава и подноси Управном одбору листу кандидата за све органе на усвајање. 
Управни одбор усваја листу кандидата и по абецедном реду сачињава гласачке 
листиће.  

Члан 4. 

На Изборној скупштини изборна комисија објављује листу кандидата за сваки 
орган УФВ посебно, по абецедном реду, и упознаје Скупштину са бројем 
кандидата који се бирају за сваки орган. Након тога се приступа непосредном 
гласању.  

Гласање се спроводи заокруживањем броја испред имена и презимена кандидата 
којем члан Скупштине даје глас. Број чланова органа УФВ одређен је Статутом 
УФВ и члан Скупштине не може гласати за већи број кандидата од предвиђеног.  

Чланови Скупштине гласачке листиће убацују у гласачку кутију која је 
запечаћена од стране изборне комисије пре отпочињања избора.  



Након прикупљања свих гласачких листића, изборна комисија се повлачи у 
другу просторију и пребројава гласове. Након пребројавања гласова, изборна 
комисија сачињава коначну листу изабраних кандидата, у складу са чланом 3. 
овог Правилника.  

Члан 5. 

Важећи листићи су листићи који имају заокружен тачан број кандидата који се 
бира за одређени орган УФВ, или број кандидата који је мањи. Листић који има 
заокружен већи број кандидата од предвиђеног, који садржи било какве записе, 
натписе, коментаре и сл., листић који је празан (без заокружених кандидата) и 
листић који је оштећен у тој мери да се не може одредити за кога је члан 
Скупштине гласао, биће проглашен неважећим.  

Члан 6. 

За чланове органа УФВ одабрани су кандидати који су добили највећи број 
гласова. Први на листи изабраних кандидата је кандидат који је добио највећи 
број гласова, без обзира на номиналан број гласова које је добио. Следећи на 
листи је кандидат који је, после претходног кандидата, добио највећи број 
гласова. Оваква процедура примењује се до исцрпљења броја чланова органа 
УФВ у складу са Статутом.  

Члан 7. 

Резултати гласања за органе УФВ утврђују се писменим путем на овереном 
попису кандидата за сваки огран УФВ. Овај документ потписују сви чланови 
Изборне комисије.  

Члан 8. 

Након завршетка сачињења коначне листе чланова органа УФВ, изборна 
комисија се враћа на седницу Скупштине и објављује резултате гласања, уз 
информисање Скупштине о укупном броју гласача, важећим/неважећим 
листићима, укупном броју гласова за сваког кандидата посебно и о коначној 
листи изабраних кандидата.  

Члан 9.  

Против коначне листе изабраних чланова органа УФВ право приговора има сваки 
члан Скупштине. Приговор се подноси у року од 8 (осам) дана Генералном 
секретару УФВ. О основаности приговора одлучује Управни одбор УФВ. Управни 
одбор у поступку одлучивања може о приговору тражити изјашњење Изборне 
комисије. Одлука Управног одбора је коначна.  

 

                                 Председник УФВ 

 


