СТОМАТОЛОШКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN DENTAL CHAMBER

 (02) 3246 851/852
До претседатели на РО на Стоматолошка комора на Македонија

Почитувани,
Ве замолуваме доставените избирачки списоци од регионите на Комората да ги
разгледате и според вашите сознанија да направите ажурирање на податоците по
однос на кои од колегите се пензионирани, отселени (преместени во други
региони), имаат истечена лиценца или се починати.
Ажурирањето на избирачките списоци треба да се направи најдоцна до 18.01.2018
година и да се достават на mail-адресите pecakovkiril@yahoo и
jasminka@stomatoloskakomora.org.
Ажурираните избирачки списоци се во функција на олеснување на работата на
регионалните одбори за свикување на собири по регионите на 12.02.2018 на кои
ќе се предалааг и избираат членови на регионални одбори и делегати на
Собрание на Комората.
Однапред Ви благодариме за вашата ажурност, а оние кои нема да ја исполнат
оваа обврска, согласно Статутот и Правилникот за избори и именување на тела и
органи на Комората, треба да дадат извештај пред Собранието на Комората во кој
ќе ја наведат причината за спреченоста за ажурирање на избирачките списоци во
нивните региони.
Согласно член 28 точка 4, 5 и 6 од П Р А В И Л Н И К за избор и отповикување на
членови во регионалните одбори, делегати на Собранието и претседател на
Стоматолошката комора на Македонија, Во период од 30(триесет) дена по
распишувањето на изборите, Централната изборна комисија го става на јавен
увид единствениот избирачкиот список со цел секој член на комората да изврши
увид во избирачкиот список и доколку има разлика или промена во податоците
или не се запишани во избирачкиот список,а има право на глас,членот на

Комората е должен да изврши промена односно ажурирање на податоците преку
Централната изборна комисија.
Единствениот избирачки список по истекувањето на рокот од став 4 на овој член
се заклучува од страна на Централната изборна комисија и истиот се употребува
за одржување на собирите на доктори на региони и изборите за членови на
регионалните одбори и делегати во Собранието на Комората.
На членовите на комората кои пристапиле да гласаат ,а притоа нема да им се
поклопат податоците од личниот документ и лиценцата со податоците од
единствениот избирачки список или не се запишани во истиот, нема да можат да
гласаат.
Со почит,
Централна изборна комисија

