Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na bugarski jezik, omogućila
je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u
Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj
upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa sadržinom
teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.
Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan
tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom
jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u
Republici Srbiji.
Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o.
koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost,
istinitost i tačnost izvršenog prevoda na bugarski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu
nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Преводът на настоящата законодателна разпоредба или акт от
сръбски език на български език бе възможен, защото бе подпомогнат от Мисията на
Организацията за европейска сигурност и сътрудничество в Република Сърбия (в текста понататък: Мисия ОЕБС в Сърбия) с цел да се даде възможност на членовете на националните
малцинства, чийто език е в служебна употреба в Република Сърбия, на своя език и писменост
да се запознаят със съдържанието на текста на разпоредбата или акта, който е предмет на
настоящия превод, както и да запознаят със съдържанието му и други лица.
Мисията на ОЕБС в Сърбия специално подчертава, че изключително и единствено е
релевантен и меродавен в правно отношение текстът на разпоредбата или акта (който е
предмет на превод в този документ), който е публикуван на сръбски език трябва да е в
съответствие и сходен с разпоредбите, които уреждат публикуването на закона и на
другите разпоредби и актове в Република Сърбия.
За нуждите на превода на тази законова разпоредба Мисията на ОЕБС в Сърбия ангажира
компанията „Eurotranslate“ ООД, която в цялост и във всичко съобразно правилата на
специалността с цялата си отговорност гарантира за яснотата, прецизността,
достоверността и точността на извършения превод на български език. Мисията на ОЕБС в
Сърбия в нито едно отношение и по нито едно основание не носи отговорност и не гарантира
за яснотата, прецизността, достоверността и точността на извършения превод.

Въз основа на член 62, алинея 1, точка 15) от Закона за националните съвети на
националните малцинства („Службени гласник на Република Сърбия“, бр. 72/09, 20/14 –
решение на Конституционния съд и 55/14),
Републиканската изборна комисия, на свое заседание, проведено на 26 август 2014
година, гласува и прие следните:
УКАЗАНИЯ
за провеждането на преките избори за членове на националните съвети на
националните малцинства
„Службени гласник на Република Сърбия“, брой 89 от 26 август 2014 г.
I. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1.
С настоящите Указания се урежда подробно процедурата по провеждането на преките
избори за членове на националните съвети на националните малцинства (в текста по-нататък:
избори).
II. ОРГАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ
Член 2.
1) Органите за провеждането на изборите са Републиканската изборна комисия и
избирателните комисии.
Републиканската изборна комисия
Член 3.
(1) Републиканската изборна комисия (в текста по-нататък: Комисията) извършва
дейностите, които са определени чрез Закона за националните съвети на националните
малцинства и настоящите Указания.
(2) Комисията може да упълномощи член или заместник на член (в текста по-нататък:
Координатор) в даден избирателен район и в град Белград да извършва от името на Комисията
отделни действия, които са свързани с организацията и подготовката на изборите.
Работни органи на Комисията
Член 4.
(1) За предоставяне на техническа помощ при организирането на изборите Комисията
създава работни органи на Комисията (в текста по-нататък: работни органи).

(2) Работен орган се създава за територията на една или повече единици на местното
самоуправление, както и за района на една или повече градски общини на град Белград.
(3) Работните органи не са органи за провеждане на изборите, а изключително и само
извършват дейностите, които са предвидени в настоящите Указания.
(4) Работните органи имат грижата да организират избирателните секции, да проведат
обучението на председателите и заместник-председателите на избирателните комисии за
провеждането на самото гласуване, да получат изборните материали от Координатора, да
предадат изборните материали на избирателните комисии преди гласуването, да получат
изборните материали на избирателните комисии след гласуването и да ги предадат на
Координатора.
Състав на работните органи
Член 5.
(1) Работният орган е съставен от членове, номинирани по предложение на началника на
общинската/градската управа, съответно от началника на общинската/градската управа,
компетентна за изборните дейности и от началника на общинската управа на градската община
на град Белград (в текста по-нататък: началник на управата) от поредицата лица с висше
образование, работещи на трудов договор в общинската/градската управа. В процеса на
предлагането на кандидати за членове на работните органи предимство трябва да се даде на
лицата, вписани в отделните избирателни списъци на националните малцинства, които имат
завършено юридическо образование, както и натрупан опит при провеждането на избори.
(2) Ако работният орган се съставя за територията на една единица на местното
самоуправление, която има до 10 избирателни секции, работният орган има трима членове.
(3) Ако работният орган се съставя за територията на една единица на местното
самоуправление, която има от 10 до 20 избирателни секции, работният орган има петима
членове.
(4) Ако работният орган се съставя за територията на една единица на местното
самоуправление, която има над 20 избирателни секции, работният орган има седем членове.
(5) Ако работният орган се съставя за територията на повече единици на местното
самоуправление, съответно на повече градски общини на град Белград, работният орган има
толкова членове, колкото единици на местното самоуправление, съответно на градски общини
обхваща, които се номинират по предложение на началника на управата на всяка от
обхванатите единици на местното самоуправление.
(6) В състава на работния орган влиза и началникът на управата.
(7) Ако работният орган се съставя за територията на повече единици на местното
самоуправление, съответно на повече градски общини на град Белград, в състава на работния
орган влизат началниците на управите на тези единици на местното самоуправление, съответно
на градските общини.
(8) В случай, че началникът на управата е възпрепятстван да изпълнява длъжността член
на работния орган, в работния орган влиза негов заместник. В случай, че и заместникът на
началника на управата е възпрепятстван да изпълнява длъжността член на работния орган,
началникът на управата трябва да предложи в състава на работния орган да влезе лице,

работещо на трудов договор в общинската/градската управа, което да отговаря за
изпълнението на длъжността член на работния орган.
(9) Началникът на управата обезпечава необходимите условия за работата на работния
орган и координира неговата работа.
(10) Работата на работния орган, създаден за територията на повече единици на местното
самоуправление, се координира от началника на управата на единицата на местното
самоуправление, в която се намира седалището на административния окръг.
(11) Работата на работния орган, създаден за територията на повече градски общини на
град Белград, се координира от началника на управата на градската община с най-голям брой
избиратели, вписани в отделните избирателни списъци на националните малцинства.
Член 6.
Комисията със свое специално решение постановява броя, състава и областта на дейност
на работните органи – най-късно 30 дни преди датата за провеждането на изборите.
Член 7.
(1) Предложенията за номиниране на членовете на работните органи се внасят от
началниците на управите пред Комисията в срок от пет дни от датата на вземането на
решението от член 6. от настоящите Указания.
(2) Предложението за номиниране трябва да съдържа: собствено и фамилно име,
професия, постоянно местожителство и адрес, номер на мобилен телефон за контакт и адрес за
получаване на електронна поща.
(3) Координаторът е упълномощен да предложи промяна на дадено предложение на
началника на управата за номиниране на член на работен орган, при което е длъжен да
обоснове подобно предложение.
(4) Ако началникът на управата не предложи своевременно някой член на работен орган,
Комисията трябва да номинира за члена на работен орган лице, което да отговаря за
изпълнението на тази длъжност.
(5) Комисията образува работни органи най-късно 20 дни преди датата за провеждането
на изборите.
Състав на избирателната комисия
Член 8.
(1) Избирателната комисия е съставена от председател, четирима членове и техните
заместници, номинирани по предложение на началника на управата.
(2) За председател на Избирателната комисия и заместник-председател на Избирателната
комисия се номинират лица, работещи на трудов договор в публичния сектор (държавни
органи, органи на териториалната автономия и на местното самоуправление, институции,
държавни предприятия).

(3) В процеса на предлагането на председател, на заместник-председател, членове и
заместници на членовете на избирателните комисии предимство трябва да се даде на лицата,
вписани в отделните избирателни списъци на националните малцинства.
(4) В процеса на предлагането на председател на конкретна избирателна комисия
предимство трябва да се даде на лице, което има висше образование и натрупан опит при
провеждането на избори.
Член 9.
(1) Председателите, заместник-председателите, членовете и заместниците на членовете на
избирателните комисии се номинират от Комисията.
(2) Решение за образуването на избирателните комисии и за номинирането на
председателите и членовете на избирателните комисии и техните заместници Комисията взема
най-късно десет дни преди датата на провеждането на изборите.
(3) Работният орган е длъжен най-късно два дни преди датата на провеждането на
изборите да организира обучение за председателите и заместник-председателите на
избирателните комисии за провеждането на гласуването в избирателната секция и за
прилагането на правилата за работата на избирателните комисии. В случай, че в избирателната
секция едновременно се провеждат избори за членове на повече национални съвети, на това
обучение работният орган трябва да посвети особено внимание на това обстоятелство.
Работният орган е длъжен да подаде писмен доклад пред Комисията за така проведеното
обучение. Той трябва да съдържа данни за времето и мястото на провеждане на обучението, за
имената на присъствалите председатели и заместник-председатели на избирателните комисии,
кратко представяне за това как е протекло обучението и въпросите, които са разглеждани поспециално или евентуално са преценени като спорни.
Член 10.
(1) Предложение за номинирането на председатели и заместник-председатели, членове и
заместници на членовете на изборните комисии началниците на управите представят пред
Комисията най-късно 15 дни преди датата на провеждането на изборите.
(2) В предложението за номиниране се посочват следните данни за предложените лица:
собствено и фамилно име, име на единия родител, единен граждански номер на гражданина (в
текста по-нататък: ЕГН), постоянно местожителство, адрес и телефонен номер.
(3) Координаторът е упълномощен да предложи промяна на предложението на началника
на управата за номинирането на член от дадена избирателна комисия, при което той е длъжен
да обоснове подобно предложение.
(4) Ако началникът на управата своевременно не предложи някое лице за дадената
избирателна комисия, Комисията трябва да номинира за тази избирателна комисия лице, което
да отговаря за изпълнението на длъжността в избирателната комисия.
Законови ограничения
Член 11.
(1) Едно лице може да бъде член само на една избирателна комисия.

(2) В процеса на предлагането на номинации и замени на членове на дадена избирателна
комисия началникът на управата е длъжен да взема под внимание законовите ограничения по
отношение на членството в избирателна комисия.
Подмяна на член на избирателна комисия
Член 12.
(1) Подмяна на член на избирателна комисия се извършва от Комисията по предложение
на началника на управата – най-късно пет дни преди датата на провеждането на изборите.
III. ПОДАВАНЕ НА ИЗБОРНАТА ЛИСТА
Кой може да подаде изборната листа
Член 13.
(1) Изборната листа с кандидатите за членове на национален съвет (в текста по-нататък:
изборна листа) може да се подаде от: група избиратели, вписани в отделен избирателен списък,
сдружение, чиито цели се осъществяват в областта на защитата на правата на някое
национално малцинство, както и регистрирана политическа партия на национално малцинство
(в текста по-нататък: предлагащ изборната листа).
(2) Групата избиратели трябва да е образувана от най-малко трима избиратели, вписани в
отделен избирателен списък на националното малцинство, чийто национален съвет се избира в
момента.
(3) Групата избиратели се образува чрез писмено споразумение, заверено в съответствие
със закона, чрез който се урежда заверяването на подписите. Споразумението за образуването
на групата избиратели задължително съдържа целите за създаването на групата избиратели,
данни за лицата, които са я образували (собствено и фамилно име, ЕГН, постоянно
местожителство и адрес, цитирани съобразно данните от личната карта), както и лице, което е
определено да представлява тази група избиратели.
(4) Споразумението за образуването на групата избиратели се съставя на сръбски език, на
кирилица, а може да бъде съставено и на езика и азбуката на конкретното национално
малцинство, така че всеки член на споразумението да съдържа първо текста на сръбски език и
на кирилица, а под него – същият този текст да се цитира и на езика и писмеността на
националното малцинство.
(5) Изборната листа от името на групата избиратели се подава от лицето, определено да
представлява групата избиратели, или от лице, което е упълномощено за това в
споразумението за образуването на групата избиратели.
(6) Изборната листа от името на сдружение се подава от представител на сдружението,
вписан в Регистъра на сдруженията, или от лице, което е упълномощено за това, по образец,
предвиден от Комисията.
(7) Изборната листа от името на политическа партия на националното малцинство се
подава от представител на политическата партия, вписан в Регистъра на политическите партии,
или от лице, което е упълномощено за това, по образец, предвиден от Комисията.

(8) Лице, което е упълномощено да подаде изборната листа, е упълномощено и за това от
името на предлагащия изборната листа да изпълнява всички други дейности в изборите, освен
ако предлагащият изборната листа не разпореди по друг начин.
Срок за подаването на изборна листа
Член 14.
Изборните листи се подават пред Комисията в сградата на Народната скупщина в
Белград, улица „Крал Милан“ № 14, най-късно 15 дни преди датата на провеждането на
изборите.
Съдържание на изборната листа
Член 15.
(1) Изборната листа се подава по образец, който е предвиден от Комисията, в писмена и
електронна форма (на компакт диск или на DVD).
(2) Съдържанието на изборната листа в писмена форма и на изборната листа в електронна
форма трябва да бъде едно и също.
(3) Изборната листа съдържа:
1) названието на предлагащия изборната листа,
2) название на изборната листа, което може да съдържа и собственото и фамилното име
на някое лице (носител на изборна листа),
3) данни за всички кандидати за членове на националния съвет (пореден номер върху
изборната листа, собствено и фамилно име, ЕГН, професия, постоянно местожителство и адрес
на кандидата),
4) собствено и фамилно име и подпис на лицето, което внася изборната листа.
(4) Върху изборната листа трябва да се намира най-малко една трета от кандидатите от
общия брой членове на националния съвет, който се избира, но най-много толкова кандидати,
колкото членове на националния съвет се избират.
(5) Кандидат може да бъде само онова лице, което е вписано в отделния избирателен
списък на националното малцинство, чийто национален съвет се избира в момента.
(6) Собственото и фамилното име на кандидатите се посочва в изборната листа съгласно
сръбския правопис и кирилското писмо, но могат да бъдат представени и съгласно правописа и
писмеността на националното малцинство, при това последователността се определя от
предлагащия.
(7) В изборната листа между всеки трима кандидати според последователността им върху
изборната листа (първите три места, вторите три места и така до края на листата) трябва да
фигурира най-малко по един кандидат, който принадлежи към онзи пол, който е по-малко
застъпен в изборната листа.

(8) Ако изборната листа не изпълнява съдържателните условия от настоящия член, ще се
смята, че съдържа недостатъци за провъзгласяването ѝ.
Название на предлагащите изборна листа
Член 16.
(1) Ако изборната листа се внася от група избиратели, названието на предлагащия трябва
в началото на названието да съдържа обозначението „Група избиратели“. Ако групата
избиратели има название, тя е длъжна да посочи в изборната си листа като название на
предлагащ след обозначението „Група избиратели“ своето название от споразумението за
образуването на групата избиратели. Названието на групата избиратели не може да съдържа
думите „партия“ или „сдружение“ в нито един падеж, нито пък названието на вече регистрирана
политическа партия или регистрирано сдружение.
(2) Ако изборната листа се внася от сдружение, то е длъжно да посочи в изборната си
листа название като предлагащ изборната листа съобразно названието от документа за
регистрацията на сдружението.
(3) Ако изборната листа се внася от политическа партия на национално малцинство, тя е
длъжна в изборната си листа като название на предлагащ изборната листа да го посочи
съобразно названието от документа за регистрацията на тази политическа партия.
Название на изборната листа
Член 17.
(1) Изборната листа има название, което е определено от предлагащия изборната листа.
(2) Ако изборната листа се предлага от група избиратели, названието на изборната листа
съдържа названието, утвърдено чрез споразумението за образуването на групата избиратели. В
названието на изборната листа може да се включи и собственото и фамилното име на лицето,
което групата избиратели е определила като носител на изборната листа. Названието на
изборната листа на групата избиратели не може да съдържа думите „сдружение“ и „партия“ в
нито един падеж, нито пък названието на вече регистрирана политическа партия или
регистрирано сдружение.
(3) Ако изборната листа се предлага от сдружение, названието на изборната листа може да
съдържа названието на сдружението, което се цитира съобразно названието от документа за
неговата регистрация. В названието на изборната листа може да се включи и собственото и
фамилното име на лицето, което сдружението е определило като носител на изборната листа.
(4) Ако изборната листа се предлага от политическа партия на национално малцинство,
названието на изборната листа трябва да съдържа названието на тази политическа партия от
документа за нейната регистрация. В названието на изборната листа може да се включи и
собственото и фамилното име на лицето, което политическата партия на национално
малцинство е определила като носител на изборната листа.
(5) Названието на изборната листа, която се предлага от група избиратели или сдружение,
не може да насочва към названието на църква и религиозна общност.

(6) Названието на изборната листа се посочва на сръбски език и на кирилица, а може да се
отбележи и на езика и азбуката на даденото национално малцинство.
Документацията, която се представя съвместно с изборната листа
Член 18.
(1) Към изборната листа се прилага следната документация:
1) декларация на всеки кандидат, че приема кандидатурата си за член на националния
съвет, заверена в съответствие със закона, чрез който се урежда заверяването на подписите,
върху бланка – образец, предвидена от Комисията;
2) съгласие на носителя на изборната листа (ако такъв е определен) да бъде носител на
изборната листа, върху бланка – образец, предвидена от Комисията;
3) пълномощно на лицето, което е упълномощено от предлагащия да внесе изборната
листа, върху бланка – образец, предвидена от Комисията, ако изборната листа се подава от
страна на сдружение или политическа партия на национално малцинство;
4) декларации на избирателите, че подкрепят конкретната изборна листа, заверени в
съответствие със закона, чрез който се урежда заверяването на подписите, подредени по
азбучен ред на фамилните имена на избирателите, върху бланка – образец, предвидена от
Комисията;
5) списък на избирателите, които подкрепят конкретната изборна листа, подреден по
азбучен ред на фамилните имена на избирателите, изготвен в писмен вид на хартия и на
електронен носител (компакт диск или DVD), така че списъкът и в двата си вида да бъде
идентичен, като той се подписва от лицето, което подава изборната листа, върху бланка –
образец, предвидена от Комисията. Списъкът в електронен вид трябва да бъде изработен с
програма Excel като таблица и да бъде публикуван на интернет страницата на Комисията
www.rik.parlament.gov.rs;
6) заверено споразумение за образуването на групата избиратели, ако изборната листа се
предлага от група избиратели;
7) заверено копие на устава на сдружението, ако изборната листа се предлага от
сдружение.
(2) Изборната листа трябва да се подкрепя чрез подписите на най-малко 1 %, но не помалко от 50 избиратели, вписани в отделен избирателен списък на националното малцинство,
чийто национален съвет се избира в момента.
(3) За определянето на най-малкия брой подписи на избиратели, необходим, за да бъде
подкрепена дадена изборна листа, е меродавно решението на министерството, компетентно за
воденето на отделния избирателен списък за временното създаване на отделен избирателен
списък.
(4) Избирателят може чрез своя подпис да подкрепи изборната листа на само един
предлагащ.

(5) Бланките – образец за внасяне на изборните листи се постановяват от Комисията със
специално решение, като тя ги публикува в срок от пет дни от приемането на решението за
определянето на изборите.
Недостатъци на изборната листа
Член 19.
(1) Когато Комисията установи, че изборната листа не е подадена своевременно, тя приема
решение за отхвърлянето на тази изборна листа.
(2) Когато Комисията установи, че изборната листа съдържа недостатъци, които правят
невъзможно провъзгласяването на изборната листа, в срок от 24 часа от получаването на тази
изборна листа тя гласува заключение, с което се налага на предлагащия изборната листа найкъсно в срок от 48 часа от часа на доставянето на заключението да отстрани тези недостатъци.
В заключението от Комисията на предлагащия изборната листа се посочва и начинът за
отстраняването на тези недостатъци.
(3) Когато Комисията установи, че изборната листа съдържа недостатъци, както и ако
установи, че недостатъците не са отстранени, или пък не са отстранени в предвидения срок, в
следващите 48 часа приема решение за отхвърлянето на провъзгласяването на тази изборна
листа.
Провъзгласяване на изборната листа
Член 20.
(1) Комисията провъзгласява изборната листа на предлагащите веднага след приемането
на изборната листа и съпровождащата я документация или най-късно в срок от 24 часа от
приемането на изборната листа.
(2) Решението за провъзгласяването на изборната листа от алинея 1 на настоящия член без
отлагане се предоставя на предлагащия от Комисията.
(3) Предлагащият може да оттегли вече провъзгласената си изборна листа най-късно до
деня, когато се одобрява сборната изборна листа.
Член 21.
(1) В случай, че за изборите за членове на определен национален съвет не се подаде нито
една изборна листа, както пък и ако нито една вече подадена изборна листа не бъде
провъзгласена, Комисията приема решение за прекратяването на процедурата по избор на
членове на този национален съвет.
(2) Когато решението за прекратяването на процедурата по избор на членове на даден
национален съвет встъпи в юридическа сила, Комисията уведомява за това министерството,
компетентно за правата на човека и на етническите малцинства.
IV. СБОРНА ИЗБОРНА ЛИСТА

Член 22.
(1) Сборната изборна листа за избора на всеки отделен национален съвет съдържа всички
изборни листи – с имената на всички кандидати и данните за годината на раждане, професия и
постоянно местожителство.
(2) Последователността на изборните листи в сборната изборна листа се определя
съобразно последователността на тяхното провъзгласяване.
(3) Комисията одобрява сборната изборна листа от кандидатите за членове на всеки
национален съвет поотделно и ги публикува в „Службени гласник на Република Сърбия“ найкъсно 10 дни преди деня за провеждането на изборите.
Член 23.
(1) Комисията няма да одобри сборна изборна листа, ако броят на кандидатите в
провъзгласените изборни листи бъде по-малък от броя на членовете на националния съвет,
който се избира в момента.
(2) В случая от алинея 1 от настоящия член Комисията приема решение за прекратяването
на процедурата по избор на членове на този национален съвет.
(3) Когато решението за прекратяването на процедурата по избор на членове на даден
национален съвет встъпи в юридическа сила, Комисията уведомява за това министерството,
компетентно за правата на човека и на етническите малцинства.
V. ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ
Компетентност за определянето на избирателните секции
Член 24.
(1) Комисията определя и обнародва в „Службени гласник на Република Сърбия“
избирателните секции, на които ще се гласува на изборите, най-късно 20 дни преди деня на
провеждането на изборите.
(2) Комисията определя избирателните секции в сътрудничество с общинските/градските
управи, съответно и с общинските управи на градските общини на град Белград (в текста понататък: общинските/градските управи).
(3) Избирателните секции вътре в институциите за изпълнение на наказателни санкции се
определят в съответствие с получените данни от министерството, компетентно за дейностите
на правосъдието, за броя на избирателите, които в деня на изборите ще се намират в затвора
или в ареста за изтърпяване на институционална санкция, като тези сведения се предоставят на
Комисията най-късно 25 дни преди деня на провеждането на изборите.
(4) Комисията, в сътрудничество с министерството, компетентно за дейностите на
отбраната и общинските/градските управи, определя в кои вече определени избирателни
секции ще гласуват избирателите, които в деня на изборите ще отбиват военната си служба, ще
бъдат на военни учения или на обучение в единиците или институциите на Армията на Сърбия.

Начин на определяне на избирателни секции
Член 25.
(1) Избирателната секция се определя за гласуване най-малко на 100 и най-много на 2500
избиратели.
(2) В изключителни случаи може да се определи избирателна секция за гласуването на помалко от 100 избиратели, ако поради пространствена отдалеченост или неблагоприятно
географско положение гласуването в друга избирателна секция би било значително по-трудно
за избирателите.
(3) Избирателната секция може да обхване територията на една или повече единици на
местното самоуправление, част от населено място, едно населено място или повече населени
места.
(4) За всяка избирателна секция се определя: броят на избирателните секции, названието
на избирателната секция, адресът на избирателната секция и районът, от който гласуват
избирателите в тази избирателна секция.
(5) За избирателна секция, по правило, се отреждат помещения, които са
държавна/обществена собственост, и само в порядъка на изключенията – помещенията, които
са частна собственост.
(6) Избирателната секция не може да бъде в обект, който е собственост на някоя
политическа партия или който се ползва от политическа партия, както и в обект, който е
собственост на кандидат за член на национален съвет или на член на неговото семейство.
(7) В процеса на определянето на всяка избирателна секция се води сметка за това
избирателната секция да бъде достъпна за лицата с инвалидност.
Уреждане на избирателните секции
Член 26.
(1) Работният орган е длъжен в сътрудничество с общинските/градските управи
своевременно да се погрижи всяко помещение, определено за избирателна секция, да бъде
подготвено и открито за гласуването.
(2) Помещението за гласуване трябва да бъде уредено по начин, който дава възможност за
безпрепятственото провеждане на гласуването.
(3) Във всяка избирателна секция на видно място се поставят броят и названието на
избирателната секция, националният флаг на Република Сърбия, сборната изборна листа на
кандидатите за членове на националните съвети и извлечение от решението за определянето на
избирателните секции.
(4) В самата избирателна секция и на 50 метра от избирателната секция е забранено да се
изтъкват символите на предлагащите изборни листи и на другите видове изборни пропагандни
материали.

(5) Избирателната комисия ще обезпечи на лицата, които наблюдават или следят работата
на дадената избирателна комисия (на представителите на предлагащите провъзгласените
изборни листи и на наблюдателите) съответното място, от което да могат да следят хода на
гласуването и установяването на резултатите от гласуването.
VI. ОТДЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
Вписване и промени в отделния избирателен списък
Член 27.
(1) Общинската/градската управа, която е компетентна за прецизното водене на отделен
избирателен списък на определено национално малцинство, извършва вписването на
избирателите, които не са вписани в отделния избирателен списък, както и промените на
данните в отделния избирателен списък, чак до неговото окончателно създаване, но най-късно
15 дни преди деня на провеждането на изборите.
(2) От приключването на отделните избирателни списъци на националните малцинства (в
текста по-нататък: избирателен списък), и до 72 часа преди деня на провеждането на изборите,
вписването на избирателите, които не са вписани в избирателния списък, и на промените в
избирателния списък се извършват от министерството, компетентно за воденето на
избирателния списък.
Приключване на избирателния списък и обявяване на всеобщия брой на
избирателите
Член 28.
(1) Министерството, компетентно за воденето на избирателния списък, със свое решение
приключва избирателния списък 15 дни преди деня на провеждането на изборите и в това си
решение установява всеобщия брой на избирателите за всяко национално малцинство, както и
броя на избирателите по избирателните секции, както целокупно за всяка избирателна секция,
така и разпределено по национални малцинства.
(2) Във всеобщия брой на избирателите не влиза броят на избирателите, които са вписани
в отделните извлечения от избирателния списък за гласуването на избирателите, които в самия
ден на изборите ще се намират на отслужване на военната си служба, на военни учения или на
обучение в единиците или институциите на Армията на Сърбия, съответно и избирателите,
които в самия ден на изборите ще се намират в затвора или да изтърпяват институционални
санкции.
(3) Решението си за приключването на избирателния списък Министерството,
компетентно за воденето на избирателния списък, публикува в „Службени гласник на
Република Сърбия“ в срок от 24 часа от неговото вземане и го предоставя на Комисията.
Предоставяне на извлечение от избирателния списък
Член 29.
Министерството, компетентно за воденето на избирателния списък, съставя заверени
извлечения от избирателния списък и отделни извлечения от избирателния списък за всяка

избирателна секция и за всяко национално малцинство, и ги предоставя на Комисията в срок от
48 часа от приключването на избирателния списък.
Предоставяне на решенията за допълнителни промени в избирателния списък
Член 30.
(1) Министерството, компетентно за воденето на избирателния списък, предоставя на
Комисията всички свои решения, на които се основават промените в избирателния списък,
които е одобрило от приключването на избирателния списък до 72 часа преди датата на
провеждането на изборите.
(2) В случай, че с решение за промяната на данни в избирателния списък се променя
избирателната секция, в която избирателят гласува, то това решение трябва да съдържа
обозначението и избирателната секция, от която избирателят е бил заличен, както и
обозначението и избирателната секция, към която даденият избирател бива вписан.
Внасяне на данните от решенията за допълнителни промени в избирателния списък
Член 31.
(1) Комисията, въз основа на решенията на Министерството, компетентно за воденето на
избирателния списък от член 30 от настоящите Указания, внася промените в извлеченията от
избирателния списък и отделните извлечения от отделния избирателен списък, като взема
предвид само онези решения, които е приела най-малко 48 часа преди деня на провеждането на
изборите.
(2) Вписването на промените в извлеченията от избирателния списък и отделните
извлечения от отделния избирателен списък се извършва съобразно данните от решенията, на
които се основават промените в избирателния списък, като се започне от пореден номер 1, на
края на извлечението от избирателния списък, на отделна, нова страница, под названието:
„Допълнителни промени“.
Определяне и обявяване на окончателния брой избиратели
Член 32.
Комисията, веднага след като отрази промените от член 30 от настоящите Указания,
определя и публикува в „Службени гласник на Република Сърбия“ окончателния брой
избиратели за всяко национално малцинство, както и броя на избиратели по избирателни
секции, и по-точно – както целокупния брой за всяка избирателна секция, така и
разпределението им по национални малцинства.
VII. УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ДАТАТА И ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ
Член 33.
(1) Предоставянето на уведомлението на избирателите за датата и времето на провеждане
на изборите, с номера и адреса на изборната секция, на която гласоподавателят ще гласува,

както и номера, под който е вписан в извлечението от избирателния списък, се извършва от
общинската/градската управа.
(2) Предоставянето на уведомлението от алинея 1 от настоящия член се извършва найкъсно пет дни преди датата на провеждането на изборите.
VIII. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КОМИСИИ
ПРЕДИ ГЛАСУВАНЕТО
Осигуряване на изборните материали
Член 34.
(1) Изборните материали за провеждането на изборите се осигуряват от Комисията.
(2) Общинските/градските управи за всяка отделна избирателна комисия своевременно
осигуряват:
1) гласоподавателна урна;
2) два комплекта паравани за обезпечаването на тайната на гласуването;
3) два спрея за маркиране на пръстите на избирателите;
4) две ултравиолетови лампи;
5) чувал за складиране на изборните материали;
6) прибори за писане;
7) прибор за запечатването на гласоподавателната урна и други изборни материали (печат
и восък за печата);
8) пликове за поставяне на изборните бюлетини.
(3) Общинските/градските управи и управите на градските общини на град Белград са
длъжни своевременно да обезпечат помещения за безопасното съхранение на изборните
материали и да се погрижат за това помещенията, определени за изборни секции, да бъдат
уредени по начина, който е предвиден в закона, и открити за гласуването.
Член 35.
Комисията за всяка изборна комисия обезпечава следните изборни материали:
1) сборната изборна листа на кандидатите за членове на всеки национален съвет, който се
избира в тази избирателна секция;
2) решението за определянето на тази избирателна секция (извлечение);
3) решението за образуването на изборната комисия;

4) извлеченията от избирателния списък за гласуване в избирателната секция за всеки
национален съвет, който се избира в тази избирателна секция, включително и отделните
извлечения за гласуването на избирателите в затвора или в институция за изтърпяване на
институционална санкция;
5) отделните извлечения от избирателния списък за гласуване на избирателите, които
отслужват военната си служба или се намират на военни учения или на обучение в единиците
или институциите на Армията на Сърбия;
6) необходимия брой изборни бюлетини, който да съответства на броя на избирателите,
които са вписани в извлеченията от точките 4 и 5 на настоящия член;
7) контролен лист за проверка на изправността на гласоподавателната урна;
8) образец на удостоверение за изборното право за гласуване извън избирателна секция;
9) образците от протокола за работата на избирателната секция при провеждането на
гласуването и установяването на резултатите от гласуването на изборите за членове на всеки
национален съвет, който се избира в тази избирателна секция (в текста по-нататък: Протокол за
работата на избирателната секция), в шест екземпляра;
10) образец за отчитане на присъствието на членовете и заместниците на членовете на
избирателната комисия във всяка избирателна секция;
11) списъците на представителите на предлагащите изборни листи за проследяване на
работата на избирателните комисии;
12) пълномощните на наблюдателите за проследяването на работата на избирателните
комисии;
13) правилата за работата на избирателните комисии;
14) националния флаг на Република Сърбия.
Предаване на изборните материали директно на работния орган
Член 36.
(1) Печатните изборни материали се получават от Координатора от Държавно
предприятие „Службени гласник“ най-късно 72 часа преди деня на провеждането на изборите.
(2) Изборните материали от член 35 от настоящите Указания се предават от Координатора
на работния орган в седалището на административния окръг, а за град Белград – в печатницата
на Държавно предприятие „Службени гласник“.
(3) Предаването от алинея 2 от настоящия член се извършва най-късно 72 часа преди деня
на провеждането на изборите. За извършеното приемане и предаване на изборните материали
се съставя протокол по образец, предвиден от Комисията.
(4) Работният орган предава приетите материали заедно с материалите, които е осигурила
общинската/градската управа, или съответно управата на градската община на Белград
(гласоподавателните урни, параваните за обезпечаване на тайната на гласуването, приборите за

писане, приборите за запечатване на гласоподавателните урни и другите изборни материали,
спрейовете, ултравиолетовите лампи и пликовете за поставяне на изборните бюлетини), на
избирателните комисии, в седалището на общината/градската управа, най-късно 48 часа преди
датата на провеждането на изборите. За извършеното приемане и предаване на изборните
материали се съставя протокол по образец, предвиден от Комисията.
IX. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА КОМИСИЯТА СЛЕД
ГЛАСУВАНЕТО
Предаване на изборните материали директно на работния орган
Член 37.
(1) След като установи резултатите от гласуването в конкретната избирателна секция,
избирателната комисия без отлагане предава на работния орган в сградата на
общината/градската управа, следните изборни материали:
1) първите екземпляри от протокола за работата на избирателната комисия при
провеждането на гласуването и установяването на резултатите от гласуването на изборите за
членове на всеки национален съвет, които са избирани в избирателната секция,
2) извлеченията от избирателния списък и отделните извлечения от избирателния списък,
според които се е гласувало в избирателната секция на изборите за членове на всеки
национален съвет,
3) запечатан плик, в който е контролният лист за проверка на изправността на
гласоподавателната урна,
4) запечатаните пликове, в които са поставени неупотребените изборни бюлетини за
гласуването на изборите за членове на всеки национален съвет, който е избиран поотделно в
избирателната секция,
5) запечатаните пликове, в които са поставени невалидните изборни бюлетини за
гласуването на изборите за членове на всеки национален съвет, който е избиран поотделно в
избирателната секция,
6) запечатаните пликове, в които са поставени валидните изборни бюлетини за
гласуването на изборите за членове на всеки национален съвет, който е избиран поотделно в
избирателната секция,
7) запечатаните пликове, в които са поставени подписаните удостоверения за изборното
право на гласуване извън избирателната секция за гласуването на изборите за членове на всеки
национален съвет, който е избиран поотделно.
(2) За приемането и предаването от алинея 1 на настоящия член се съставя протокол по
образец, предвиден от Комисията.
(3) Работният орган опакова отделно от останалите изборни материали: протоколите за
работата на избирателната комисия, извлеченията от избирателния списък и удостоверенията
за избирателно право на гласуване извън избирателна секция.

(4) След като получи изборните материали от всичките избирателни комисии, работният
орган веднага предава всички тези материали на Координатора в седалището на
административния окръг, за което се съставя протокол по образец, предвиден от Комисията.
(5) Работните органи за град Белград предават изборните материали, получени от всички
избирателни комисии, на Координатора в сградата на Народната скупщина в Белград, на улица
„Крал Милан“ № 14, за което се съставя протокол по образец, предвиден от Комисията.
X. СТАНДАРТИ ЗА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ
Изборни бюлетини
Член 38.
(1) Броят на изборните бюлетини, които се отпечатват, трябва да бъде равен на броя на
избирателите, които са вписани в избирателния списък за всяко национално малцинство, чийто
национален съвет се избира в момента.
(2) Комисията със свое решение, което се публикува в „Службени гласник на Република
Сърбия“, определя броя на изборните бюлетини, които се отпечатват, както и броя на
резервните изборни бюлетини.
(3) Броят на резервните изборни бюлетини за всеки национален съвет, който се избира, не
може да бъде по-голям от 0,5 % от всеобщия брой на избирателите от всяко национално
малцинство, нито пък по-голям от 10.
(4) Комисията предвижда и определя текста, формата и външния вид на изборните
бюлетини.
Употреба на езика и азбуката
Член 39.
(1) Текстът на бланките – образците за внасяне на изборната листа, текстът на сборната
изборна листа, текстът на изборната бюлетина, текстът на бланката – образец на протокола за
работата на изборната комисия и текстът на удостоверенията за избора за член на национален
съвет на национално малцинство се отпечатват на сръбски език, на кирилица.
(2) Ако езикът и азбуката на някое национално малцинство, чийто национален съвет се
избира, е в служебна употреба в най-малко една единица от местното самоуправление,
текстовете на материалите от алинея 1 на настоящия член се отпечатват двуезично, съответно
и на езика и писмеността на националното малцинство, и то така, че текстът на езика и
писмеността на националното малцинство се отпечатва под текста на сръбски език и кирилица,
в същата форма и със същата големина на буквите.
Подготовка за отпечатването на изборните бюлетини
Член 40.

(1) След вземане на решението за текста и външния вид на изборните бюлетини
Комисията съставя прототип на изборната бюлетина, който бива заверен от председателя на
Комисията с подписа му и с печата на Комисията.
(2) Въз основа на заверения прототип на изборната бюлетина печатницата изработва
графична плоча.
(3) Процесът на отпечатването започва с поставянето на графичните плочи в печатарските
машини – в присъствието на представител на Комисията.
(4) След пускането в действие на печатарските машини първите екземпляри на изборните
бюлетини се унищожават на самото място чак до момента, когато бъде отпечатана изборната
бюлетина, която задоволява оптималните графични стандарти.
(5) Първата отпечатана изборна бюлетина, която съответства на оптималните графични
стандарти, бива сравнена от председателя на Комисията със заверения прототип на изборната
бюлетина.
(6) След като установи, че отпечатаният екземпляр на изборна бюлетина съвпада със
заверения прототип, председателят на Комисията с подписа си разрешава отпечатването на
изборните бюлетини в определения брой екземпляри.
(7) Веднага след завършването на отпечатването комисия, която е съставена от
представители на Комисията, на предлагащите изборни листи и на самата печатница,
унищожава предпечатната компютърна подготовка за изработката на графичните плочи, както
и самите графични плочи.
(8) За унищожаването на предпечатната компютърна подготовка и на графичните плочи
се съставя протокол, а унищожените графични плочи се предават на Комисията.
Надзор над отпечатването
Член 41.
(1) Отпечатването на изборните бюлетини бива контролирано от Комисията.
(2) Комисията е длъжна да създаде възможност за публичност при отпечатването на
изборните бюлетини.
(3) Представителите на предлагащите изборни листи имат право да присъстват при
отпечатването, броенето и опаковането на изборните бюлетини и при доставянето на
изборните бюлетини на Комисията, работните органи, както и на избирателните комисии.
(4) Комисията е длъжна своевременно да уведоми предлагащите изборни листи за това, че
техни представители имат право да присъстват при отпечатването, броенето и опаковането на
изборните бюлетини и при доставянето на изборните бюлетини, както и за това, къде се
извършват и кога започват тези дейности.
Урна за гласуване
Член 42.

За гласуването на изборите се използва гласоподавателна урна, изработена съгласно
Упътванията за формата и размерите на гласоподавателната урна „Службени гласник на
Република Сърбия“, брой 42/00).
Спрей за маркиране на пръста на избирателя
Член 43.
Маркирането на пръст на избирател като знак, че същият избирател е гласувал, се
извършва с помощта на спрей от специално неразтворимо ултравиолетово мастило, видимо
под особената светлина на ултравиолетова лампа.
XI. СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ
Член 44.
(1) Статистическата обработка на данните при провеждането на изборите се извършва от
републиканската организация, компетентна за дейностите на статистиката, въз основа на
протокола за работата на избирателните комисии, които данни му се предоставят от
Комисията.
(2) Републиканската организация, компетентна за дейностите на статистиката, определя
лице, което, след завършването на гласуването, ще присъства при приемането и предаването на
изборните материали между избирателните комисии и работните органи и което ще извърши
логично-изчислителния контрол на данните в протоколите за работата на избирателните
комисии, както и ще подготви данните за временните резултати от изборите.
XII. НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ
Представители на предлагащите на провъзгласените избирателни листи
Член 45.
(1) Работата на органите за провеждането на изборите може да бъде наблюдавана и
контролирана от представители на предлагащите провъзгласените изборни листи.
(2) За наблюдаване на работата на Комисията предлагащ провъзгласена изборна листа
може да упълномощи до двама свои представители, при което обаче на заседание на
Комисията може да присъства само един представител на предлагащ провъзгласена изборна
листа.
(3) За наблюдаване на работата на избирателна комисия при провеждането на гласуването
и установяването на резултатите от гласуването предлагащ провъзгласена изборна листа може
да упълномощи до двама свои представители, при което обаче в избирателната секция може да
присъства само един представител на предлагащ провъзгласена изборна листа.
(4) Един представител на предлагащ провъзгласена изборна листа може да бъде
упълномощен да наблюдава работата на повече избирателни комисии, при което обаче за

наблюдаване на работата на една избирателна комисия могат да бъдат определени само две
лица.
(5) За наблюдаване на работата на орган за провеждането на изборите предлагащ изборна
листа може да упълномощи пълнолетен гражданин на Република Сърбия.
(6) За наблюдаване на работата на орган за провеждането на изборите предлагащ изборна
листа не може да упълномощи кандидат за член на национален съвет или член на органите,
ангажирани при провеждането на изборите.
(7) Представители на предлагащ провъзгласена изборна листа могат да наблюдават
работата само на онези избирателни комисии, които провеждат избори за членове на
националния съвет, на които участва предлагащият провъзгласена изборна листа.
(8) За своите представители, упълномощени да наблюдават работата на Комисията,
предлагащият провъзгласена изборна листа уведомява Комисията най-късно пет дни преди
датата на провеждането на изборите.
(9) За своите представители, упълномощени да наблюдават работата на избирателни
комисии по единиците на местното самоуправление и отделни избирателни секции,
предлагащият провъзгласена изборна листа уведомява Комисията най-късно десет дни преди
датата на провеждането на изборите, по образец, който е предвиден от Комисията.
(10) Своевременно получените известия от алинея 9 на настоящия член Комисията
предоставя на избирателните комисии, чрез работните органи.
(11) На лице, което се намира в списъка с упълномощените представители на предлагащ
изборна листа, предоставен на избирателна комисия от страна на Комисията, и което пристига
в изборната секция с валидна лична карта, избирателната комисия е длъжна да обезпечи
възможността безпрепятствено да наблюдава работата на избирателната комисия през
всичките фази на нейната работа, като се започне от подготовката за отварянето на изборната
секция чак до установяването на резултатите от изборите.
(12) Разходите по наблюдаването на работата на органите за провеждането на изборите се
поемат от предлагащите провъзгласени изборни листи, чиито представители наблюдават
работата на органите за провеждането на изборите.
Местни наблюдатели
Член 46.
(1) Заинтересованите регистрирани сдружения, чиито цели се осъществяват в областта на
изборите и защитата на правата на човека и на етническите малцинства, които желаят да
проследят работата на органите за провеждането на изборите, подават декларация пред
Комисията най-късно пет дни преди датата на провеждането на изборите, по образец, който е
предвиден от Комисията.
(2) Към декларацията се прилага извлечение от Регистъра на сдруженията и списък с
лицата, които се декларират като наблюдатели на работата на органите за провеждането на
изборите (местни наблюдатели), по образец, който е предвиден от Комисията.
(3) Сдружението може да декларира като наблюдател пълнолетен гражданин на
Република Сърбия.

(4) Сдружението не може да декларира като наблюдател кандидат за член на национален
съвет или член на органите, ангажирани при провеждането на изборите.
(5) За проследяване на работата на Комисията дадено сдружение може да декларира наймного двама наблюдатели.
(6) За проследяване на работата на отделна избирателна комисия дадено сдружение може
да декларира най-много един наблюдател.
(7) Изпълнението на условията за проследяване на работата на органите за провеждането
на изборите се констатира на заседание от председателстващия заседанието на Комисията, въз
основа на доклад от секретаря на Комисията.
Чуждестранни наблюдатели
Член 47.
(1) Заинтересованите международни и чуждестранни организации и сдружения, които
желаят да проследят работата на органите за провеждането на изборите, подават декларация
пред Комисията най-късно десет дни преди датата на провеждането на изборите, по образец,
който е предвиден от Комисията. Към декларацията се прилага и списък с лицата, които се
декларират като наблюдатели на работата на органите за провеждането на изборите
(чуждестранни наблюдатели), по образец, който е предвиден от Комисията.
(2) Декларацията и списъка от алинея 1 на настоящия член Комисията предоставя без
отлагане на министерството, компетентно за външните работи, за получаване на мнение, което
пък е длъжно да предостави своето мнение за тази декларация пред Комисията в срок от три
дни от датата на получаването на декларацията.
(3) В случай, че мнението на министерството, компетентно за външните работи, е
положително, председателстващият, въз основа на доклада от секретаря на Комисията, на
заседание на Комисията констатира, че на конкретната международна и чуждестранна
организация или пък сдружение се разрешава да проследят работата на органите за
провеждането на изборите.
Член 48.
(1) Заинтересованите представители на чужди държави, които желаят да проследят
работата на изборните комисии, трябва да подадат декларация пред Комисията, чрез
министерството, компетентно за външните работи, най-късно десет дни преди датата на
провеждането на изборите, по образец, който е предвиден от Комисията. Към декларацията се
прилага и списък с лицата, които се декларират като наблюдатели на работата на изборните
комисии при провеждането на изборите (чуждестранни наблюдатели), както и на преводачите,
които ще съпровождат декларираните наблюдатели, по образец, който е предвиден от
Комисията.
(2) Министерството, компетентно за външните работи, представя декларацията и списъка
от алинея 1 на настоящия член с мнението си пред Комисията в срок от три дни от датата на
получаването им.
(3) В случай, че мнението на министерството, компетентно за външните работи, е
положително, председателстващият, въз основа на доклада от секретаря на Комисията, на

заседание на Комисията констатира, че на представителите на чуждата държава им се
разрешава да проследят работата на изборните комисии при провеждането на изборите.
Упълномощаване и акредитация на наблюдателите
Член 49.
(1) След като се констатира, че условията за проследяване на работата на Комисията,
както и на работата на избирателните комисии, са изпълнени, Комисията издава на
вносителите на декларациите съответното пълномощно за проследяване на работата на
органите по провеждането на изборите, а на местните и чуждестранните наблюдатели и на
преводачите – съответните акредитации, в които се вписват необходимите данни от списъка,
приложен към декларацията.
(2) Разходите по проследяването на работата на органите по провеждането на изборите се
поемат от вносителите на декларациите, чиито наблюдатели проследяват изборите.
Статут на представителите на предлагащите изборни листи и на наблюдателите
Член 50.
(1) Наблюдателите, както и преводачите, които ги съпровождат, са длъжни да носят
акредитациите си на видно място.
(2) Органите за провеждането на изборите са длъжни да предоставят възможност на
представителите на предлагащите изборни листи, както и на наблюдателите и на преводачите,
които ги съпровождат, за безпрепятствено наблюдение и проследяване на всяка изборна
дейност. Преводачът няма право да пребивава в избирателната секция сам, без наблюдателя,
когото съпровожда.
(3) Комисията и избирателните комисии са длъжни в протоколите за своята работа да
констатират присъствието на представителите на предлагащите изборни листи и на
наблюдателите.
(4) Представителите на предлагащите изборни листи и наблюдателите са длъжни да
постъпват по правилата за поддържане на реда в избирателната секция.
(5) Избирателната комисия може да отстрани от дадена избирателна секция представителя
на предлагащ изборна листа или наблюдател, ако те не спазват правилата за поддържането на
реда в избирателната секция, ако в избирателната секция използват мобилни телефони или
други средства за свързване и комуникация, а особено ако по какъвто и да било начин с това се
намесват в работата на избирателната комисия.
(6) Избирателната комисия е длъжна веднага да уведоми Комисията за отстраняването на
представителя на предлагащ изборна листа или на наблюдател, както и за причините за това
отстраняване.
(7) Комисията може да отнеме от наблюдател пълномощното и акредитацията му в
случай, че наблюдателят не спазва поведението, предвидено в рамките на пълномощията му.
XIII. СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ

Член 51.
(1) Средствата за провеждането на изборите се използват за:
– доставка, отпечатване и превеждане на изборните материали,
– хонорари за работата на членовете на Комисията,
– хонорари за работата на членовете на избирателните комисии,
– хонорари за работата на членовете на работните органи,
– хонорари за работата на общинските/градските управи при изпълнението на дейностите,
определени от настоящите Указания,
– хонорари за работата на работещите в Службата на Народната скупщина и на другите
лица, ангажирани да изпълняват за Комисията професионално-специализирани и други
дейности във връзка с провеждането на изборите,
– компенсации за служебните командировки на председателя и на членовете на
Комисията, както и на работещите в Службата на Народната скупщина и на другите лица,
ангажирани във връзка с провеждането на изборите, в съответствие със законовите разпоредби,
които са в сила,
– обучение на членовете на работните органи и избирателните комисии,
– статистическата обработка на резултатите от гласуването,
– доставката на канцеларски материали и консумативи,
– разходи за превоз, ПТТ (поща, телеграф, телефон), хотелски и ресторантьорски и други
услуги.
(2) Данъчните лица, които разполагат със средствата, са председателят на Комисията,
секретарят на Комисията и техните заместници.
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 52.
Образците (формулярите) за провеждането на изборните дейности се определят от
Комисията в срок от пет дни от датата на вземането на решението за насрочване на изборите.
Член 53.
Настоящите Указания встъпват в сила от датата на публикуването им в „Службени
гласник на Република Сърбия“.
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