Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na makedonski 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 makedonski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu
nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

Важна забелешка: Преводот на овој пропис, односно акт од српски јазик на македонски јазик
го овозможи Мисијата на Организацијата за европска безбедност и соработка во Република
Србија (натаму: Мисиja OEБС во Србија) со цел на припадниците и припадничките на
националното малцинство, чии јазик е во службена употреба во Република Србија, да им
овозможи на својот јазик и писмо да се известат и запознаат со содржината на текстот на
прописот, односно актот кој е предмет на овој превод.
Mисијата ОЕБС во Србија посебно напомнува дека e исклучително и единствено правнорелевантен и меродавен текстот на прописот, односно актот (кој е предмет на превод во
овој документ) кој е објавен на српски јазик, во склад со и согласно на прописот кој уредува
објавување закони и други прописи и акти во Република Србија.
За потребите на превод на овој пропис Mисијата ОЕБС во Србија ја ангажира компанијата
Eurotranslate д.o.o. koja во целост, и во се според правилата на струката, е одговорна и
гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод на
македонски јазик. Mисијата ОЕБС во Србија ни по една основа не е одговорна и не гарантира
за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод.

ЗАКОН
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТИ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
("Сл. гласник на РС", бр. 72/2009,
20/2014 - oдлука на УС и 55/2014)

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат надлежностите на националните совети на националните
малцинства (во понатамошниот текст: национални совети) во областа на културата,
образованието, информирањето и службената употреба на јазикот и писмото, постапката
за избор на националните совети, нивното финансирање и останатите прашања кои се во
врска со работата на националните совети.

Член 2
Поради

остварување

на

право

на

самоуправа

во

културата,

образованието,

информирањето и службената употреба на јазикот и писмото, припадниците на
националните малцинства во Република Србија може да изберат свои национални совети.
Националниот

совет

го

претставува

националното

малцинство

во

областа

на

образованието, културата, информирањето на јазикот на националните малцинства и
службената употреба на јазикот и писмото, учествува во процесот на одлучување или
одлучува за прашањата од тие области и основа установи, стопански друштва и други
организации од овие области.

Член 3

Националниот

совет

се

запишува

во

Регистерот

на

националните

совети

(во

понатамошниот текст: Регистер) кој го води министерството надлежно за работите од
областа на човековите и малцинските права (во понатамошниот текст: Mинистерство).
Националниот совет се запишува во Регистерот врз основа на пријавата за запишување,
која претседателот на националниот совет ја поднесува во Министерството во рок од пет
дена, од денот кога првото собрание на националниот совет го избрало претседателот на
националниот совет.
Кон пријавата за запишување се поднесува и записникот од седницата на која е
конституирано првото собрание на националниот совет, два примерока од статутот на
националниот совет и одлуката за избор на претседател на националниот совет.
Националниот совет стекнува својство на правно лице со запишувањето во Регистерот.
Податоците запишани во Регистерот се јавни.
Начинот на запишување во Регистерот, начинот на запишување на промените на
податоците кои се опишани во Регистерот, начинот на водење на Регистерот и содржината
и формата на пријавите за запишување ги определува министерот надлежен за работите
од областа на човековите и малцинските права (во понатамошниот текст: министер).

Член 4
Решението со кое се одлучува за пријавата за запишување во Регистерот се донесува во
рок од 30 дена од приемот на уредната пријава.
Решението со кое се одлучува за пријавата за запишување во Регистерот е конечно и
против него не може да поведе управна постапка.
Националниот совет се запишува во Регистерот истиот ден кога ќе се донесе решение за
запишување во Регистерот.
Во Регистерот се запишува: име и седиште на националниот совет; име и презиме,
живеалиште и единствен матичен број на претседателот на националниот совет; датум на
донесување на статутот и датум на измените и дополнувањата на статутот; број и датум на

решението за запишување и број и датум на решението за промена на податоците во
Регистерот.
Кон решението за запишување на националниот совет се доставува еден примерок од
статутот кој Министерството го заверува со свој печат и потпис од овластен државен
службеник, со што се потврдува неговата истоветност со примерокот од статутот кој се
чува во Министерството.

Член 4a
Националниот совет е должен да поднесе пријава за запишување на промените на
податоците кои се запишани во Регистерот во рок од десет дена од промените.
Кон пријавата за запишување на промените на податоците се доставува и доказ за
промената, а кон пријавата за запишување на измените и дополнувањата на статутот се
доставува записник од седницата на која се усвоени тие измени и дополнувања на статутот
и два примерока од одлуката за измени и дополнувања на статутот.
Решението со кое се одлучува за пријавата за запишување на промена на податоци е
конечно и против него може да се поведе управна постапка.

Член 4б
Националниот совет се брише од Регистерот:
1) доколку се распушта поради прекин на постапката за избор на национален совет;
2) доколку се распушта поради тоа што бројот на неговите членови е намален под
половина.
Националниот совет се брише од Регистерот во текот на истиот ден кога Министерството
ќе донесе решението за бришење од регистерот.
Решението за бришење од Регистерот е конечно и против него може да се поведе управна
постапка.

Националното малцинство чиј национален совет е избришан од Регистерот има право да
избере нов национален совет, на денот кога се одржуваат избори за членови на сите
национални совети.

Член 5
Националниот совет може да стекнува и да располага со подвижен и неподвижен имот, a
врз основа на одлуката на надлежниот орган може да биде и корисник на средства кои се
во државна сопственост, во согласност со законот.

Член 6
Националниот совет има статут.
Со статутот се уредуваат:
1) активностите на националниот совет;
2) бројот на членови на националниот совет, во согласност со законот;
3) седиштето на националниот совет;
4) име, симбол и печат на националниот совет;
5) oвластувањa, постапка за избор и мандат на претседателот на националниот совет;
5a) oвластувањa, постапка за избор, број на членови и мандат на извршниот одбор;
6) oвластувањa, постапка за избор, број на членови и мандат на одборот и други работни
тела на националниот совет;
7) признанија и начинот на нивното доделување, и
8) други значајни прашања од работењето на националниот совет.
На првата седница на националниот совет треба да се донесе статут на националниот
совет во рок од десет дена од конституирањето.

II СТАТУСНИ ПРАШАЊА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ

1. Внатрешна организација на Националниот совет
Член 7
Националниот совет има претседател, извршен одбор, одбори за образование, култура,
информирање и службена употреба на јазикот и писмото.
Претседателот на националниот совет го претставува и го застапува националниот совет.
Претседателот на националниот совет сe избира од редот на членовите на националниот
совет.
Националниот совет избира претседател и членови на извршниот одбор од редот на
членовите на националниот совет, на предлог на претседателот на националниот совет.
Националниот совет може да му го довери на извршниот одбор одлучувањето за поедини
прашања од надлежност на националниот совет.
Oдлуките кој така ги донел извршниот одбор подлежат на одобрување на првата наредна
седница на националниот совет, и истите се одобрени доколку за нив гласаат повеќе од
половината членови на националниот совет. Доколку националниот совет не ја одобри
одлуката на извршниот одбор, на извршниот одбор му престанува мандатот, а одлуката
останува во сила.

Член 8
Работата на националниот совет е јавна.
Националниот совет полноважно одлучува на седницата на која се присутни повеќе од
половината членови на националниот совет.
Статутот, финансискиот план и завршните сметки на националниот совет усвоени се ако за
нив гласаат повеќе од половината членови на националниот совет.
Претседателот на националниот совет и претседателот и членовите на извршниот одбор
избрани се ако за нив гласаат повеќе од половината членови на националниот совет.

Претседателот на националниот совет и претседателот и членовите на извршниот одбор
се разрешуваат ако за нивното разрешување гласаат повеќе од половината членови на
националниот совет.
Останатите одлуки националниот совет ги донесува со мнозинство гласови на присутните
членови.

2. Број на членови на националниот совет
Член 9
Националниот совет има најмалку 15, a најмногу 35 членa.
Во случај на националното малцинство чиј број според резултатите од последниот попис
на населението е помал oд 10.000 лица, националниот совет брои 15 членa.
Во случај на националното малцинство чиј број според резултатите од последниот попис
на населението е поголем oд 10.000 но помал од 20.000 лица, националниот совет брои 19
членa.
Во случај на националното малцинство чиј број според резултатите од последниот попис
на населението е меѓу 20.000 и 50.000 лица, националниот совет брои 23 члена.
Во случај на националното малцинство чиј број според резултатите од последниот попис
на населението е меѓу 50.000 и 100.000 лица, националниот совет брои 29 члена.
Во случај на националното малцинство чиј број според резултатите од последниот попис
на населението е поголем oд 100.000 лица, националниот совет брои 35 членa.

Член 9a
Maндатот на националниот совет почнува да тече од конституирањето на националниот
совет и трае до истекот на четири години од конституирањето.
Пред истекот на времето на кое е конституиран, на националниот совет мандатот му
престанува со распуштање.

Maндатот на националниот совет кој е конституиран по распуштањето на националниот
совет трае до истекот на мaндатот на националниот совет кој е распуштен.
Националниот совет на кој му истекол мандатот ги врши тековните и итни задачи од
надлежност на националниот совет се до конституирањето на новиот национален совет.

III НАДЛЕЖНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ
1. Oпшти надлежности
Член 10*
Националниот совет, во согласност со законот и со својот статут, преку своите органи
самостојно:
1) го донесува и менува статутот на националниот совет;
2) донесува финансиски план, финансиски извештај и завршна сметка;
3) располага со сопствениот имот;
4) oдлучува за името, симболите и печатот на националниот совет;
5) ги утврдува предлозите за националните симболи, знаци и празниците на националните
малцинства;
6) oснова установи, здруженија, фондации, стопански друштва во областа на културата,
образованието, информирањето и службената употреба на јазикот и писмото;
7) предлага претставник од националното малцинство во советот за меѓунационални
односи во единицата на локалната самоуправа;
8) востановува и доделува признанија;
9) иницира донесување и го следи спроведувањето на законот и на останатите прописи од
областа на културата, образованието, информирањето и службената употреба на јазикот и
писмото;

10) учествува во подготовката на прописите и предлага измена и дополнување на
прописите со кои се уредуваат со Устав загарантираните права на националните
малцинства во областа на културата, образованието, информирањето и службената
употреба на јазикот и писмото;
11) предлага посебни прописи и привремени мерки во областите во кои се остварува право
на самоуправа, поради постигнување на целосна рамноправност меѓу припадниците на
националните малцинства и граѓаните кои му припаѓаат на мнозинството;
12) поведува постапка пред Народниот правобранител, покраинскиот и локален омбудсман
и кај другите надлежни органи, кога ќе процени дека дошло до повреда на со Устав и закон
загарантираните права и слободи на припадниците на националните малцинства;
13) поведува постапка од точката 12) oд овој член во име на припадниците на
националните малцинства, со претходно дадено писмено овластување;
14) зазема ставови, поведува иницијативи и презема мерки во врска со сите прашања кои
се непосредно поврзани со положбата, идентитетот и правата на националното
малцинство;
15) oдлучува за останатите прашања кои му се доверени со закон.

2. Надлежности во областа на образованието
Oсновачки права
Член 11
Националниот совет, во согласност со законот, може да основа установи за воспитување,
образование, со ученички и студентски стандард и да врши права и обврски на основач.
Установите од ставот 1. од овој член националниот совет ги основа самостојно или заедно
со Републиката, автономната покраина, единицата на локалната самоуправа или со друго
правно лице во согласност со законот.

Републиката, автономната покраина, единицата на локалната самоуправа како основачи
на установите од ставот 1. од овој член можат во целост или делумно да ги пренесат
основачките права на националниот совет.

Учество во управувањето со установите
Член 12*
Во установите за предучилишно воспитување и образование, и за основно и средно
образование и воспитување чиј основач е Републиката, автономната покраина, единицата
на локалната самоуправа, во кои воспитно-образовната работа се изведува на јазикот на
националното малцинство, или во кои се изучува говорот, јазикот или културата на
националното малцинство како посебен наставен предмет, националниот совет:
1) дава мислење за предложените кандидати за членови на управниот, односно
училишниот одбор - на претставниците на единиците на локалната самоуправа;
2) во установите во кои во повеќето одделенија воспитно-образовната работа се изведува
на јазикот на националното малцинство, им предлага членови на управниот, односно
училишниот одбор - на претставниците на единиците на локалната самоуправа;
3) дава мислење за кандидатот директор на установата од став 1. точкa 1) од овој член;
4) дава мислење во постапката за разрешување на директорот и членовите на органите на
управување во установите од став 1. точ. 1) и 2) од овој член;
5)* (престана да важи со одлуката на УС)
Во установите со ученички и студентски стандард чиј основач е Републиката, автономната
покраина, единицата на локалната самоуправа, националниот совет:
1) предлага еден член - претставник на основачот и дава мислење за останатите
кандидати за членови на Управниот одбор во установите со ученички стандард чие
седиште е на територијата на единицата на локалната самоуправа во која јазикот на
националното малцинство е во службена употреба. Ако во единицата на локалната
самоуправа во службена употреба има повеќе јазици на националните малцинства,

заинтересираните национални совети предлагаат заеднички кандидат за член на
Управниот одбор;
2) дава мислење за кандидатите за членови на Управните одбори на установите со
студентски стандард чие седиште е на територијата на единицата на локалната
самоуправа во која јазикот на националното малцинство е во службена употреба;
3) дава мислење во постапката за избор на директор на установите со ученички и
студентски стандард чие седиште е на територијата на единицата на локалната
самоуправа во која јазикот на националното малцинство е во службена употреба;
4) дава мислење во постапката за разрешување на директорот и членовите на органот на
управување од став 2. точ. 1) дo 3) од овој член.
Во областа на високото образование во установите чиј основач е Републиката,
националниот совет дава мислење за кандидатите предложени за раководење и
управување со високообразовната установа во која наставата целосно или делумно се
изведува на јазикот на националното малцинство.

Наставни планови и програми
Член 13
Националниот совет:
1) на Националниот просветен совет му предлага општи основи за предучилишната
програма, наставни планови и програми за основно и средно образование и воспитување и
основи на воспитната програма, за содржините кои ја изразуваат посебноста на
националното малцинство, а посебно од областа на историјата, музичкото воспитување и
ликовната уметност;
2) на Националниот просветен совет му предлага програма за основно и средно
образование и воспитување на јазикот на националното малцинство и јазикот, односно
говорот, на националното малцинство со елементи на националната култура;
3) на Националниот просветен совет му дава мислење за наставните програми на српски
јазик, како немајчин јазик;

4) на Mинистерот надлежен за образование му предлага мерки и програма за воспитната
работа со учениците и установите со ученички стандард, кои се однесуваат на афирмација
на меѓуетничката толеранција и мултикултурализмот;
5) дава мислење за образовната и воспитната програма на установите за кои е утврдено
дека се од посебна важност за националното малцинство.

Учебници и наставни средства
Член 14
Доколку воспитно-образовната работа се остварува на јазикот на националното
малцинство, Националниот просветен совет му предлага на Mинистерот надлежен за
образование давање на одобренија за користење на учебници и наставни средства со кои
содржини се изразува посебноста на националното малцинство со претходна согласност
од националниот совет.
Mинистерот надлежен за образование дава одобрение за користење на домашни или
увезени учебници на јазикот на националното малцинство во воспитно-образовната
работа, на предлог на националниот совет.

Останати надлежности во областа на образованието
Член 15*
Националниот совет во согласност со законот:
1) предлага еден кандидат за заедничката листа на кандидати за избор на членови на
Националниот просветен совет;
2) дава мислење во постапката на донесување на акти за мрежата на предучилишните
установи и основните училишта во единицата на локалната самоуправа во која во
службена употреба е јазикот на националното малцинство или во која воспитнообразовната работа се изведува на јазикот на националното малцинство;
3) ги утврдува воспитно-образовните

установи кои се

од посебна важност за

образованието на националното малцинство; aко вкупниот број на установи е поголем од

четири, за установи кои се од посебна важност може да се прогласат најмногу една
четвртина од вкупниот број на установи во кои наставата се изведува и на јазикот на
националното малцинство; aко вкупниот број на таквите установи е помал од четири, за
установа која е од посебна важност може да се прогласи една од установите во кои
наставата се изведува на јазикот на националното малцинство, односно и на јазикот на
националното малцинство; во случај на национално малцинство на чиј што јазик не се
изведува наставата, правилата од оваа точка согласно се применуваат на установите во
кои се изучува јазикот или говорот се елементи од културата на националното малцинство;
4) на Mинистерот надлежен за образование му дава мислење во постапката на утврдување
на мрежите на средни училишта и установи со ученички и студентски стандард;
5) на Mинистерот надлежен за образование му дава мислење во постапката на давање на
согласност за вршење на дејности надвор од седиштето на училиштето во кое наставата
се изведува на јазикот на националното малцинство;
6) на основачот, Републиката, автономната покраина, единицата на локалната самоуправа
му предлага осамостојување на издвоено одделение во училиштето во кое наставата ќе се
изведува на јазикот на националното малцинство;
7)* (престана да важи со одлуката на УС)
8) на Mинистерот надлежен за образование му дава мислење во постапката за давање на
согласност за отварање на одделение на јазикот на националното малцинство за помалку
од 15 ученици;
9) на установите со ученички и студентски стандард им дава мислење во постапката на
распределба на местата во тие установи;
10) дава мислење во постапката на распределба на средствата од буџетот на
Републиката, автономната покраина и единицата на локалната самоуправа кои се
доделуваат по пат на јавен конкурс на установите и здруженијата од областа на
образованието;

11) востановува стипендии од сопствените средства и со своите акти пропишува
критериуми и постапка за одлучување за доделување на стипандии и спроведува постапка
за доделување;
12) одредува претставник во Националниот просветен совет кој учествува во неговата
работа без право на одлучување, кога наставата во рамките на образовниот систем се
изведува на јазикот на националното малцинство, a кога Националниот просветен совет ги
разгледува прашања од значење за образованието на националното малцинство;
13) oдредува свој претставник во Националниот совет за високо образование кој е
полноправен член на овој совет кога на јазикот на националното малцинство во целост или
делумно се изведува наставата во рамките на високото образование;
14) врши и други работи во оваа област утврдени со закон или со други прописи.

3. Надлежности во областа на културата
Oсновачки права
Член 16
Националниот совет може, во согласност со законот да основа културни установи поради
чување, унапредување и развој на културната посебност и чувањето на националниот
идентитет на националното малцинство и да врши права и обврски на основач.
Установите од ставот 1. од овој член националниот совет ги основа самостојно или заедно
со Републиката, автономната покраина, единицата на локалната самоуправа или со друго
правно лице во согласност со законот.
Републиката, автономната покраина и единицата на локалната самоуправа како основачи
на установите од ставот 1. од овој член можат во целост или делумно да ги пренесат
основачките права на националниот совет.

Учество во управувањето со установите
Член 17

Во културните установи чиј основач е Републиката, автономната покраина или единицата
на локалната самоуправа, за кои националниот совет утврдил дека се од посебна важност
за чување на идентитетот на националното малцинство, националниот совет:
1) именува еден член за управниот одбор на установата;
2) дава мислење за предложените членови за управниот одбор на установата;
3) дава мислење во постапката за избор на директор на установата.
Aко повеќето национални совети утврдат дека некоја установа во областа на културата е
со посебно значење за чувањето, унапредувањето и развојот на посебноста и на
националниот идентитет на националното малцинство, националните совети именуваат по
еден член на управниот одбор од ставот 1. точка 1) од овој член.

Останати надлежности во областа на културата
Член 18
Националниот совет:
1) утврдува кои установи и манифестации од областа на културата имаат посебна важност
за чувањето, унапредувањето и развојот на посебноста и на националниот идентитет на
одреденото национално малцинство;
2) ја утврдува стратегијата за развој на културата на национално малцинство;
3) утврдува кои подвижни и неподвижни културни добра се од посебна важност за
националното малцинство;
4) поведува постапка пред надлежниот орган или установата за утврдување на статусот на
со закон заштитените подвижни и неподвижни културни добра се од посебна важност за
националното малцинство;
5) предлага преземање на мерки за заштита, санација и реконструкција на културните
добра од став 1. точка 4) од овој член;

6) дава мислења и предлози во постапката за изработка на просторни и урбанистички
планови во единицата на локалната самоуправа во која се наоѓаат културните добра од
став 1. точка 3) од овој член;
7) предлага прекин на извршувањето на просторните и урбанистички планови aко смета
дека со тоа се загрозуваат културните добра од став 1. точка 3) од овој член;
8) на надлежниот орган му дава претходно мислење во постапката за издавање на дозвола
за преместување на неподвижните културни добра од став 1. точка 3) од овој член на нова
локација;
9) дава мислење во постапката на основање или укинување на библиотеки или на
организациони единици на библиотеки кои имаат фонд на книги на јазикот на
националното малцинство;
10) дава предлог за распоредување на средствата кои им се доделуваат по пат на јавен
конкурс од буџетот на Републиката, автономната покраина или единицата на локалната
самоуправа на установите, манифестациите и здруженијата на националните малцинства
во областа на културата;
11) предлага најмалку еден кандидат за заедничката листа на кандидати за избор на
Националниот совет за култура;
12) oдредува свој претставник во Националниот совет за култура кој, без право на
одлучување, учествува во неговата работа кога се разгледуваат прашањата кои се важни
за културата на националното малцинство;
13) oдлучува за другите прашања кои му се доверени со закон, со актот на автономната
покраина или единицата на локалната самоуправа.

4. Надлежности во областа на информирањето
Oсновачки права
Член 19*

Националниот совет може, на начин утврден со законот, самостојно или заедно со друго
правно лице, да основа установи и стопански друштва за вршење на новинско-издавачки и
радио-телевизиски дејности, печатење и репродукција на снимени медиуми и да врши
права и обврски на основач.

Учество во управувањето со установите
Член 20
Националниот совет:
1)-4)* (престанале да важат со одлуката на УС)
5) дава мислење за кандидатите за одговорен уредник за програмата на јазиците на
националните малцинства во радиодифузната установа во која се именува одговорен
уредник за повеќе програми на јазиците на националните малцинства.

Останати надлежности во областа на информирањето
Член 21
Националниот совет:
1) усвојува стратегија за развој на информирањето на јазикот на националното
малцинство, во согласност со стратегијата на Република Србија;
2) и дава предлози на Републичката радиодифузна агенција при изработката на
Стратегијата за развој на радиодифузијата;
3) дава предлог за распределба на средствата кои се доделуваат по пат на јавен конкурс
од буџетот на Републиката, автономната покраина или единицата на локалната
самоуправа на физички и правни лица кои вршат информирање на јазикот на
националното малцинство;
4) ги разгледува извештаите на Управниот и Програмскиот одбор на Радиодифузните
установи на Србија и Радиодифузните установи на Војводина и дава предлози и препораки
за програмите на јазикот на националното малцинство;

5) дава мислења и предлози до Советот на Републичката радиодифузна агенција, во врска
со информирањето на јазикот на националното малцинство;
6) одредува претставник во Советот на Републичката радиодифузна агенција кој учествува
во неговата работа без право на одлучување, кога се разгледуваат прашањата во врска со
информирањето на јазикот на националното малцинство;
7) врши и други работи од оваа област утврдени со закон и со други прописи.

5. Надлежности во областа на службената употреба на јазикот и
писмото
Член 22
Националниот совет:
1) ги утврдува традиционалните имиња на единиците на локалната самоуправа, на
населените места и другите географски имиња на јазикот на националното малцинство,
aко е на подрачјето на единиците на локалната самоуправа или на населеното место
јазикот на националното малцинство во службена употреба; имињата кои ги утврдил
националниот совет стануваат имиња во службена употреба покрај имињата на српски
јазик и се објавуваат во "Службениот гласник на Република Србија", a во случај на
националните совети чие седиште е на територијата на Автономната покраина Војводина
во "Службениот лист на Автономна покраина Војводина ";
2) на надлежниот орган му предлага истакнување на имињата на единиците на локалната
самоуправа, населените места и другите географски имиња на јазикот на националното
малцинство;
3) предлага утврдување на јазикот и писмото на националното малцинство како службен
јазик и писмо во единицата на локалната самоуправа;
4) предлага промени на имињата на улиците, плоштадите, градските населби, села, и на
другите делови од населените места и установи за кои е утврдено дека се од посебна
важност за националното малцинство;

5) дава мислење во постапката на утврдување на имињата на улиците, плоштадите,
градските населби, села, и на другите делови од населените места, aко на подрачјето на
единицата на локалната самоуправа или на населеното место јазикот на националното
малцинство е во службена употреба;
6) на надлежниот орган му предлага вршење на надзор над службена употреба на јазикот и
писмото на националното малцинство;
7) на надлежните органи им предлага мерки и активности за унапредување на
преведувањето на прописите на јазиците на националните малцинства кои се во службена
употреба;
8) презема мерки и активности за унапредување на службената употреба на јазикот и
писмото на националното малцинство;
9) oдлучува за другите прашања од оваа област кои му се доверени со закон, со актот на
автономната покраина или единицата на локалната самоуправа.

Чл. 23 и 24*
(Престана да важи со одлуката на УС)

IV ОДНОС СО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИТЕ НА
АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА И ОРГАНИТЕ НА ЕДИНИЦАТА
НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
Oднос со републичките органи
Член 25*
Националниот совет на државните органи и на посебните организации, може да им
поднесе предлози, иницијативи и мислења за прашањата од својата надлежност.
Пред разгледувањето и одлучувањето за прашањата од областа од членот 2. од овој
Закон, органите од ставот 1. од овој член ќе побараат мислење од националните совети.
Националниот совет може да поднесе иницијатива во Владата за укинување, односно
поништување на прописите на државните органи и посебните организации, кои не се во

согласност со одредбите од овој закон и од другите закони и прописи кои се однесуваат на
националните малцинства.

Oднос со органите на автономната покраина и органите на единицата на
локалната самоуправа
Член 26*
Националните совети им даваат предлози, иницијативи и мислења за прашањата кои се
однесуваат на положбата на националните малцинства и на чувањето на посебноста на
националните малцинства на органите на автономната покраина и на органите на
единиците на локалната самоуправа.

V МЕЃУНАРОДНА И РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА
Член 27*
Националниот совет, во согласност со законот, соработува со меѓународните и
регионалните организации, со организациите и установите во матичните држави, како и со
националните совети или со слични тела на националните малцинства во другите држави.
Претставниците на националниот совет учествуваат во преговорите или се консултираат
по повод преговорите за склучување на билатерални договори со матичните држави, во
делот кој непосредно се однесува на правата на националните малцинства.
Претставниците на националните совети учествуваат во работата на мешовитите
меѓувладини тела чија задача е надгледување на спроведувањето на билатерални
меѓувладини договори за заштита на правата на одредени национални малцинства.

Член 28
Претставниците на националните малцинства, преку Советот на Република Србија за
национални малцинства, учествуваат во постапката на склучување односно пристапување,
на меѓународните или регионалните договори кои се однесуваат на положбата и заштита
на правата на националните малцинства.

VI ИЗБОР НА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТИ
1. Заеднички одредби
Член 29
Членовите на националниот совет се бираат на непосредни избори или по пат на
електорско собрание.
Непосредните избори за членови на националните совети се одржуваат кога 24 часа пред
распишувањето на изборите во посебен избирачки список на националното малцинство
запишани се повеќе од 40% од припадниците на националното малцинство според
последниот попис на населението.
Поради утврдување на тоа дали се исполнети условите на непосредни избори,
Министерството привремено ги заклучува посебните избирачки списоци на националните
малцинства 24 часа пред распишувањето на изборите.
Изборите по пат на електорско собрание се одржуваат ако не се исполнети условите за
непосредни избори и ако по распуштањето на националниот совет новите избори се
распишуваат во рок од 60 дена од распуштањето.

Принципи за избор на националните совети
Член 30
Изборите за национален совет се засноваат на принципите на слобода на избор, еднаквост
на изборните права, периодичност на изборот и принципот на тајно гласање.
Посебни начела на изборите се доброволност, пропорционалност и демократичност.

Избирачко право
Член 31
Избирачкото право на припадникот на националното малцинство за избор на националните
совети ги вклучува и правата на припадникот на националните малцинства да: ги избира
членовите на националниот совет, да биде избран за член на националниот совет, да

предлага кандидати за членови на националниот совет, да биде информиран за изборите
за национални совети, за кандидатите за членови на националниот совет, како и за
нивните програми, да биде запишан во посебен избирачки список на националното
малцинство, да гласа за избор на националниот совет и право на заштита на правата во
врска со изборот на националниот совет.

Активно избирачко право
Член 32
Припадникот на националното малцинство стекнува право да ги избира членовите на
националниот совет ако ги исполни со Устав и закон пропишаните општи услови за
стекнување на активно избирачко право.
Посебен услов за стекнување на активно избирачко право за избор на членови на
националниот совет е запишувањето во посебен избирачки список на националното
малцинство, во согласност со одредбите од овој закон.
Посебен услов за стекнување на активно избирачко право за избор на националниот совет
на националното малцинство по пат на електорско собрание е статусот на електор, кој се
стекнува во согласност со одредбите од овој закон.

Пасивно избирачко право
Член 33
За член на националниот совет може да биде избран припадник на националното
малцинство кој ги исполнува условите од членот 32. од овој закон и не врши функција на
судија, обвинител или судија во Уставен суд.

Посебни одредби за гласањето
Член 34
Гласањето за избор на членови на националниот совет се организира само на
територијата на Република Србија.

Распишување на избори
Член 35
Изборите за членови на националниот совет со одлука ги распишува Министерот.
Oдлуката за распишување на избори за членовите на сите национални совети се донесува
најрано 120, a најдоцна 90 дена пред истекот на мандатот на последно конситуираниот
национален совет.
Кога ќе се распушти националниот совет, новите избори за неговите членови се
распишуваат во рок од 60 дена од денот на распуштањето и така да се одржат во идните
45 дена. Со исклучок, ако од распуштањето на националниот совет до истекот на мандатот
на националниот совет останало помалку од година дена, министерот распишува нови
избори за членовите на националниот совет во исто време кога распишува и избори за
членови на сите национални совети и така да тие се одржуваат на ист ден.
Изборите не се распишуваат ако националниот совет е распуштен поради прекин на
постапката за избор на членови на националниот совет или поради тоа што бројот на
неговите членови е намален повеќе од половина.
Одлуката за распишување на избори содржи: начин на изборите (непосредни избори или
избори по пат на електорско собрание), број на членовите на националниот совет кој се
избира, одредби за започнување на рокови за изборни активности и денот на одржување
на избори.
Одлуката за распишување на избори се објавува во "Службениот гласник на Република
Србија" и се доставува на Републичката изборна комисија.

Време на одржување на изборите
Член 36
Изборите за членови на сите национални совети, па и за членовите на првото собрание на
националниот совет, се одржуваат во ист ден, со исклучок кога по распуштањето на
националниот совет новите избори се распишуваат во рок од 60 дена од распуштањето.

Изборите мора да се одржат најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на националниот
совет кој е последен конституиран.

Трошоци за изборите
Член 37
Финансиските средства за спроведување на изборите на националниот совет се
обезбедуваат од буџетот на Република Србија, според спецификацијата на вкупните
планирани трошоци кои по пат на договор ги утврдуваат Министерството и Републичката
изборна комисија.

Прекин на постапката за избор на националниот совет
Член 37a
Mинистерството со решение ја прекинува постапката за избор на националниот совет ако
не е потврден со овој закон пропишаниот најмал број на електори. Решението се донесува
25 дена пред електорското собрание и се објавува во "Службениот гласник на Република
Србија".
Решението на Министерството е конечно и против него може да се поведе управна
постапка во рок од 24 часа од објавувањето на решението. Управниот суд е должен за
тужбата да одлучи во рок од 48 часа од приемот на тужбата.
Oрганите за спроведување на изборот со решение ја прекинуваат постапката за избор на
национален совет доколку:
1) на електорското собрание не присуствува со закон пропишаниот најмал број на
електори;
2) за изборот на членови на националниот совет не се пријави ниту една изборна листа;
3) ниту една пријавена изборна листа не биде прогласена;
4) од овие со закон пропишани причини не биде утврдена збирна изборна листа.

Кога решението за прекин на постапката за избор на национален совет, кое го донесол
органот за спроведување на изборите ќе стане правосилно, за него се известува
Министерството.

Oрганизирање на избори
Член 38
Организацијата и спроведувањето на изборите за националните совети ги вршат
Министерството и органите за спроведување на избори, во согласност со овој закон.

Обврски на средствата за јавно информирање во врска со изборите на
националните совети
Член 39
Средствата за јавно информирање се должни, во согласност со законот, да го следат токот
на изборните активности и да информираат за изборите на националните совети.
На информирањето во врска со изборите на националните совети се применуваат
законите кои го уредуваат јавното информирање во изборната постапка.

Распуштање на националниот совет и привремен орган на управување
Член 40
Министерството го распушта националниот совет:
1) ако новото собрание на националниот совет не биде конституирано во рок од 30 дена од
утврдувањето на конечните резултати на изборот;
2) aко биде прекината постапката за избор на националниот совет;
3) aко националниот совет не заседава подолго од шест месеци;
4) aко националниот совет не избере претседател на националниот совет во рок од 30
дена од конституирањето на националниот совет или од престанокот на функцијата на
поранешниот претседател;

5) aко бројот на членовите на националниот совет се намали под половина.
Националниот совет е распуштен кога Министерството ќе донесе решение за распуштање.
Решението за распуштање на националниот совет е конечно и против него може да се
поведе управна постапка.
Mинистерството со решение формира привремен орган за управување со националниот
совет, водејќи сметка за застапеноста на изборните листи од кои се избрани членовите на
националниот совет. Привремениот орган за управување со националниот совет составен
е од претседател и од четири члена.
До конституирањето на новото собрание на националниот совет тековните и идни работи
кои се во надлежност на националниот совет ќе ги врши привремениот орган за
управување со националниот совет.
Решението со кое се образува привремениот орган за управување со националниот совет
е конечно и против него може да се поведе управна постапка.
Привремениот орган за управување со националниот совет не се образува кога е
националниот совет распуштен поради прекинување на постапката за избор на
националниот совет или поради тоа што бројот на неговите членови е намален под
половина.

Maндат на членовите на националниот совет и престанок на членството
во националниот совет
Член 41
Мандатот на членот на националниот совет му трае колку што трае мандатот на
националниот совет во кој е избран.
Мандатот на членот на националниот совет му престанува пред истекувањето на мандатот
на националниот совет во кој е избран:
1) со поднесување на оставка;
2) со губење на еден од општите услови за стекнување на активно избирачко право;

3) aко подолго од година дена не присуствува на седниците на националниот совет;
4) aко му престане престојот на територијата на Република Србија;
5) aко со конечна одлука на надлежниот орган е избришан од посебниот избирачки список
на националното малцинство;
6) aко со правосилна пресуда е осуден за кривично дело на казна затвор во траење
подолго од шест месеци;
7) во случај на смрт.
Членот на националниот совет должен е оставката да ја завери кај органот надлежен за
заверување на потписи и на националниот совет да му ја поднесе во рок од три дена од
заверувањето, директно или преку пошта препорачано.
Престанокот на мандатот на членот на националниот совет го констатира националниот
совет на првата седница по приемот на известувањето за настапувањето на причината за
престанокот на мандатот.
За престанокот на мандатот на членот на националниот совет пред истекот на мандатот на
националниот совет во кој е член, претседателот на националниот совет ги известува
Републичката изборна комисија и Министерството.
Кога на членот на националниот совет ќе му престане мандатот пред истекот на мандатот
на националниот совет во кој е член, мандатот му се доверува на првиот следен кандидат
од изборната листа на која се наоѓа членот на кого му престанува мандатот.
Членот на националниот совет се избира на четири години и може повторно да се избере
за член на националниот совет.
На членот на националниот совет мандатот му престанува со конситуирањето на новиот
национален совет.

Член 42
(Избришанo)

Соодветна примена на други закони
Член 43
На изборот на националниот совет и на прашањата кои не се уредени со овој закон, се
применуваат одредбите од Законот за избор на народни пратеници, од Законот за општа
управна постапка и од Законот за управните постапки.

2. Непосреден избор на членовите на националните совети
Избирачки списоци
Член 44
Посебниот избирачки список на националните малцинства (во понатамошниот текст:
посебен избирачки список) формиран е од страна на Министерството, по барањето за
формирање на посебен избирачки список, кој мора да го поддржат најмалку 5%
полнолетни припадници на националното малцинство според последниот попис на
населението, со тоа што нивниот број не смее да биде помал од 300.
Изјавата за поддршка на барањето за формирање на посебен избирачки список се дава на
пропишан образец и се заверува кај органот надлежен за заверка на потписите.
Формата и содржината на образецот со изјавата за поддршка на барањето за формирање
на посебен избирачки список ги пропишува министерот.
За барањето за формирање на посебен избирачки список Министерството одлучува со
решение.
Министерството го одбива барањето за формирање на посебен избирачки список ако
поднесителот на барањето не се смета за национално малцинство во согласност со
законот или ако барањето не го поддржале потребниот број на припадници на
националното малцинство.
Решението на Министерството донесено по барањето за формирање на посебен
избирачки список е конечно и против него може да се поведе управна постапка.
Барањето и заверката на потписите не подлежат на плаќање на такси.

Член 45
Mинистерството ги известува по пат на средствата за јавно информирање припадниците на
националните малцинства од членот 44. од овој закон дека започнало формирањето на
посебниот избирачки список.

Член 46
(Избришан)

Oпшти правила за посебниот избирачки список
Член 47
Посебниот избирачки список е службена евиденција во која се запишуваат припадниците
на националното малцинство кои имаат избирачко право.
Посебниот избирачки список е постојан и редовно се ажурира.
Припадникот на националното малцинство се запишува во посебниот избирачки список
исклучиво на лично барање.

Член 48
Посебниот избирачки список го води Министерството.
Водењето на посебниот избирачки список опфаќа: aнализирање на податоците од
посебниот избирачки список и преземање на мерки за меѓусебна кохерентност и точност на
податоците и запишување и промени во посебниот избирачки список (бришењe, измени,
дополнувања или исправки) од заклучувањето на посебниот избирачки список и вршењето
на други работи пропишани со овој закон.
Во делот на посебниот избирачки список за подрачјето на единицата на локалната
самоуправа запишувањето и промените во посебниот избирачки список (бришењe, измени,
дополнувања или исправки) ги врши општинската, односно градската управа, како
доверена работа, до заклучувањето на посебниот избирачки список. Во единицата на
локалната самоуправа во која во службена употреба се јазикот и писмото на националното
малцинство за која се води посебен избирачки список, запишувањето и промените во

посебниот избирачки список се вршат и на јазикот и писмото на националното малцинство,
во согласност со законот.
Посебните избирачки списоци се водат и ажурираат како единствена електронска база на
податоци.
Измените во посебниот избирачки список се вршат по службена должност или на барање.
Oрганите кои водат службена евиденција за граѓаните должни се на Министерството и на
општинските односно градските управи да им достават податоци кои влијаат на точноста
на посебниот избирачки список.

Член 49
(Избришан)

Член 50
Посебниот избирачки список содржи: реден број, лично име, матичен број, пол, национална
припадност, година на раѓање, место на живеење (улица и број на куќа, село, населба) и
простор за забелешки.

Член 51
Податоците од посебниот избирачки список уживаат посебна заштита.
Забрането е и казниво било какво користење на податоците од посебниот избирачки
список, освен за целите на изборите и за целите за остварување на другите права на
националните малцинства, ако е тоа пропишано со закон.

Член 52
Припадниците на националните малцинства се запишуваат во посебен избирачки список
откако ќе ги исполнат општите услови за стекнување на избирачкото право пропишани со
закон.

Припадникот на националното малцинство може да биде запишан само во еден посебен
избирачки список.
Секој граѓанин со избирачко право, припадник на национално малцинство, може на
посебен образец писмено да побара да биде запишан во посебен избирачки список.
Барањето за запишување во посебниот избирачки список припадникот на националното
малцинство го поднесува до органот на управата на единицата на локалната самоуправа
според местото на живеење, во писмена форма, на посебен образец кој го пропишува
министерот и своерачно го потпишува.

Член 53
Бришењето од посебниот избирачки список се врши по службена должност или на барање.
Бришењето од посебниот избирачки список по службена должност се врши во случај на
смрт на запишаниот припадник на националното малцинство или ако запишаниот
припадник на националното малцинство (во понатамошниот текст: избирач) го изгуби
избирачкото право поради тоа што престанал да исполнува некој од општите услови за
стекнување на избирачко право пропишано со закон.
Избирачот му поднесува барање за бришење од посебниот избирачки список на органот на
управата на единицата на локалната самоуправа според местото на живеење, на посебен
образец кој го пропишува министерот и своерачно го потпишува.

Член 54
(Избришан)

Член 55
Mинистерот поблиску го пропишува начинот на водењето на посебниот избирачки список и
останатите прашања од значење за целосно, точно и ажурно водење на посебниот
избирачки список.

Член 56
Доколку во постапката на запишување во посебниот избирачки список или при бришењето
од списокот, органот на управата на единицата на локалната самоуправа кој го води
избирачкиот список oдбие да извиши запишување на избирачите во посебниот избирачки
список бришење од списокот, избирачот има право да поднесе жалба во Министерството.
Решението на Министерството е конечно и против него може да се поведе управна
постапка.
Министерството донесува решение за жалбата во рок до 15 дена.

Член 57
По заклучувањето на посебниот избирачки список, запишувањето, бришењето, измените,
дополнувањата и исправките во посебниот избирачки список ги врши Министерството, врз
основа на решението кое го донесува најдоцна 72 часа пред денот на одржување на
изборите.
Решението на Министерството е конечно и против него може да се поведе управна
постапка.

Член 58
(Избришан)

Член 59
Примената на прописите со кои се уредува водењето на посебните избирачки списоци во
единиците на локалната самоуправа ја надгледува Министерството, преку управната
инспекција.
Доколку Министерството утврди дека посебниот избирачки список не се води како што е
одредено со законот и со другите прописи, на надлежниот орган му се наложува
отстранување на утврдените неправилности.

Oргани за спроведување на избори
Член 60

Непосредните избори за членови на националниот совет ги спроведуваат органите кои ги
спроведуваат изборите за народни пратеници.
Работата

на

органот за

спроведување

на

изборите

може

да ја

надгледуваат

претставниците на предлагачите прогласени на изборните листи.

Член 61
(Избришан)

Надлежност на Републичката изборна комисија
Член 62
Надлежности на Републичката изборна комисија (во понатамошниот текст: Комисија) се:
1) ја гарантира законитоста на изборите;
2) организира технички подготовки за изборите;
3) ја следи примената и дава објаснувања во врска со примената на овој закон, во врска со
изборите;
4) пропишува обрасци и правила за спроведување на изборните активности пропишани со
овој закон;
5) oдредува избирачки места и ги објавува во "Службениот гласник на Република Србија",
најдоцна 20 дена пред одржувањето на изборите;
6) формира избирачки одбори и именува претседател и членови на избирачките одбори и
нивни заменици;
7) подготвува и заверува гласачки ливчиња;
8) утврдува дали е изборната листа составена и поднесена во согласност со овој закон и ја
прогласува изборната листа;
9) ја утврдува збирната изборна листа;

10) донесува решение за прекин на изборот на членови на националниот совет ако за
избор на членови на националниот совет не се пријави ниту една изборна листа, ако ниту
една пријавена изборна листа не биде прогласена и ако со пропишаните причини од овој
закон не биде утврдена збирната изборна листа;
11) го одредува начинот на чување и ракување со изборниот материјал;
12) ги утврдува и објавува вкупните и конечни резултати од изборот;
13) го утврдува бројот на мандати кои и припаѓаат на секоја изборна листа;
14) им ги доставува податоците на органите кои се надлежни за собирање и обработка на
статистичките податоци;
15) донесува упатство за спроведување на избори и врши други работи пропишани со овој
закон.
Комисијата е должна обрасците од ставот 1. точка 4) oд овој член да ги објави во рок од
пет дена од донесувањето на одлука за распишување на изборите.
За работата на спроведување на изборите, на членовите на Комисијата им припаѓа
месечен надомест во износ од две просечни заработки без данок и придонеси исплатени
во Република Србија во месецот кој му претходи на месецот во кој е донесена одлуката за
распишување на изборите.

Чл. 63 и 64
(Избришани)

Состав на избирачкиот одбор
Член 65
Избирачкиот одбор составен е од претседател и најмалку четири члена.
Претседателот и членовите на избирачкиот одбор имаат заменици.
Комисијата формира избирачки одбор и именува претседател, членови и нивни заменици.

Членовите на избирачкиот одбор, работните тела на Комисијата и стручните работници во
Служба на Народното собрание кои учествуваат во работата на органите за спроведување
на избори имаат право на надомест за работата која ја утврдува Комисијата.

Надлежност на избирачкиот одбор
Член 66
Избирачкиот одбор непосредно спорведува гласање на избирачкото место, обезбедува
правилност и тајност на гласањето, ги утврдува резултатите од гласањето на избирачкото
место и врши други работи одредени со овој закон.
Избирачкиот одбор се грижи за одржувањето на редот на избирачкото место за време на
гласањето.
Подеталните правила за работата на избирачкиот одбор ги пропишува Комисијата.

Избирачки места
Член 67
Гласањето на изборите се одвива на избирачките места кои ги утврдува Комисијата.

Oдредување на избирачки места
Член 68
Избирачкото место за гласање го одредуваат најмалку 100, a најмногу 2.500 избирачи
запишани во посебните избирачки списоци.
Со исклучок, избирачкото место може да се одреди и за гласање на помалку од 100
избирачи доколку поради одалеченоста или неповолната географска положба, на
гласачите им е значително отежнато гласањето на друго избирачко место.
За избирачки места, по правило, се одредуваат објекти во јавна сопственост, a само во
случај на исклучок објекти во приватна сопственост.
Избирачкото место не може да биде во објект кој е во сопственост на политичка странка
или кој го користи политичка странка, како ни во објект кој е во сопственост на кандидатот

за член на националниот совет или на член на неговото семејство. Под член на
семејството на кандидатот се подразбираат неговите родители, деца и брачниот другар.
При одредување на избирачкото место, треба да се води сметка за тоа избирачкото место
да им биде пристапно на лицата со инвалидитет.

Член 69
(Избришано)

Уредување на избирачкото место
Член 70
Правилата во врска со уредувањето на избирачките места ги утврдува Комисијата.

Кандидатура – избирачки листи
Член 71
Избирачките листи, под услови пропишани со овој закон, може да ги предлагаат група
избирачи запишани во посебен избирачки список, здруженија чии цели се остваруваат во
областа заштита на правата на националните малцинства и регистрирани политички
странки на националните малцинства (во понатамошниот текст: предлагач).
Групата избирачи ја образуваат најмалку три избирачи со писмена спогодба заверена кај
органот надлежен за заверка на потписите. Спогодбата за формирање на групата избирачи
ги содржи целите за формирање на групата избирачи, податоци за лицата кои ја
формирале (име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот и живалиште, според
податоците од личната карта). Со спогодбата задолжително се одредува лице кое ја
застапува групата на граѓани.
Избирачката листа со своите потписи мора да ја поддржат најмалку 1%, a не помалку од 50
избирачи запишани во посебниот избирачки список.
Избирачот со својот потпис може да поддржи изборна листа само на еден предлагач.

Потписите за поддршка треба да се заверени која органот надлежен за заверка на потписи.
Заверката на потписи не подлежи на плаќање на такси.
Избирачката листа може да ја поднесе застапникот на предлагачот на избирачката листа
или лицето кое тој ќе го овласти.
Лицето кое е овластено да ја поднесе избирачката листа, овластено е во име на
предлагачот на избирачката листа да ги врши сите останати активности во изборите, ако
предлагачот на избирачката листа не одреди поинаку.

Избирачка листа - структура
Член 72
На избирачката листа мора да се наоѓа најмалку една третина кандидати од бројот на
членови на националниот совет кој се избира, а најмногу онолку кандидати колку што се
бираат членови на националниот совет.
Кандидат може да биде само она лице кое е запишано во посебниот избирачки список.
Името и презимето на кандидатот се наведуваат во избирачката листа на српско кирилско
писмо и правопис, a може да бидат наведени и според писмото и правописот на
националното малцинство, при што редоследот го одредува предлагачот.
Носителот на избирачката листа и редоследот на кандидатите ги одредува предлагачот.
На избирачката листа меѓу секој три кандидати по редослед на листата (првите три места,
вторите три места и така до крајот на листата) мора да има најмалку по еден кандидат –
припадник на оној пол кој е најмалку застапен на листата.

Повлекување на избирачката листа
Член 73
Предлагачот на избирачката листа може да ја повлече избирачката листа најдоцна до
денот на утврдување на збирната избирачката листа.

Име на избирачката листа

Член 74
Избирачката листа го носи името кое го одредува предлагачот на избирачката листа.
Доколку избирачката листа ја предлагаат група избирачи, името на избирачката листа
содржи име утврдено по пат на договор за формирање на група избирачи. Во името на
избирачката листа може да се вклучи името и презимето на лице кое групата избирачи ќе
го одредат како носител на избирачката листа. Името на избирачката листа на групата
избирачи не може да ги содржи зборовите "здружение" и "странкa" ниту во еден падеж,
ниту пак името на регистрираното здружение или на регистрирана политичка странка.
Доколку избирачката листа ја предлага здружение, името на избирачката листа може да го
содржи името на здружението, кое се наведува според името на здружението од актот од
неговата регистрација. Во името на избирачката листа може да се вклучи името и
презимето на лицето кое здружението ќе го одреди како носител на избирачката листа.
Доколку избирачката листа ја предлага политичка странка на националното малцинство,
името на избирачката листа мора да го содржи и името на политичката странка од актот од
неговата регистрација. Во името на избирачката листа може да се вклучи името и
презимето на лицето кое политичка странка на националното малцинство ќе го одреди како
носител на избирачката листа.
Името на избирачката листа која ја предлагаат група избирачи или здружение не може да
упатува на име на црква или на верска заедница.
Името на избирачката листа се наведува на српски јазик и на кирилско писмо, а може да се
наведе и на јазикот и писмото на националното малцинство.

Член 75
(Избришано)

Поднесување на избирачка листа
Член 76

Избирачката листа и се поднесува на Комисијата најдоцна 15 дена пред одржувањето на
изборите.
Кон избирачката листа, на Комисијата и се поднесува:
1) заверена изјава од кандидатот дека ја прифаќа кандидатурата за член на националниот
совет;
2) согласност на носителот на избирачката листа (ако е одреден) да биде носител на
избирачката листа;
3) oвластување на лицето кое предлагачот го овластил да поднесе избирачка листа;
4) заверени изјави од избирачите кои ја подржуваат избирачката листа;
5) списокот на избирачи кои ја подржуваат избирачката листа, изработен во писмена и во
електронска форма (цд или двд), списокот во двете форми треба да биде истоветен, а го
потпишува лицето кое ја поднесува избирачката листа;
6) заверена спогодба за формирање на група избирачи, ако избирачката листа ја
предлагаат група избирачи;
7) заверена копија од статутот на здружението, ако избирачката листа ја предлага
здружение.

Прогласување на избирачка листа
Член 77
Комисијата ја прогласува избирачката листа на предлагачот веднаш по приемот на
избирачката листа и придружната документација, a најдоцна во рок од 24 часа од приемот
на избирачката листа.
Решението за прогласување на избирачката листа од ставот 1. од овој член Комисијата му
го доставува без одложување на предлагачот.

Недостатоци на избирачка листа

Член 78
Кога Комисијата ќе утврди дека избирачката листа не е поднесена навремено, ќе донесе
решение за отфрлање на избирачката листа.
Кога

Комисијата

ќе

утврди

дека

избирачката

листа

содржи

недостатоци

кои

оневозможуваат прогласување на избирачката листа, ќе донесе, во рок од 24 часа од
приемот на избирачката листа, заклучок со кој од предлагачот на избирачката листа бара,
најдоцна во рок од 48 часа од часот на доставување на заклучокот да ги отстрани тие
недостатоци. Во заклучокот на предлагачот на избирачката листа му се укажува на начинот
на отстранување на недостатоците.
Кога Комисијата ќе утврди дека избирачката листа содржи недостатоци, oдносно ако
утврди дека недостатоците не се отстранети, или не се отстранети во пропишаниот рок, во
идните 48 часа ќе донесе решение за одбивање на прогласување на избирачка листа.

Општа избирачка листа
Член 79
Општата избирачка листа ја утврдува Комисијата, за секое национално малцинство
посебно, десет дена пред одржување на изборите.
Општата избирачка листа ги вклучува сите избирачки листи за секое национално
малцинство, со личните имиња на сите кандидати и податоци за годината на раѓање,
професијата и живеалиштето.
Редоследот на избирачките листи на општата избирачка листа се утврдува според
редоследот за прогласување на избирачката листа.
Општата избирачка листа за секое национално малцинство Комисијата ја објавува во
"Службениот гласник на Република Србија".
Предлагачот на избирачката листа има право, во рок од 48 часа од денот на објавување на
општата избирачка листа да изврши, преку лицето кое ќе го овласти, увид во
документацијата која е поднесена со прогласувањето на избирачката листа.

Комисијата не ја утврдува општата избирачката листа ако бројот на кандидати на
прогласените избирачки листи биде помал од бројот на членови на националниот совет кој
се бира.

Член 80
Mинистерството со решение го заклучува посебниот избирачки список 15 дена пред
одржување на изборите.
Со решението за заклучување на посебниот избирачки список се утврдува вкупниот број на
избирачи за секое национално малцинство, како и бројот на избирачи по избирачките
места, и тоа вкупно за секое избирачко место и поделени по национални малцинства.
Mинистерството во "Службениот гласник на Република Србија" објавува решение за
склучување на посебен избирачки список во рок од 24 часа од донесувањето на решението
и го доставува на Комисијата.
Решението на Mинистерството е конечно и против него може да се поведе управна
постапка во рок од 24 часа од објавувањето на решението.
Управниот суд е должен за тужбата да одлучи во рок од 48 часа од прием на тужбата.
Mинистерството ги составува заверените изводи од посебниот избирачки список за секое
избирачко место, и ги доставува на Комисијата во рок од 48 часа од заклучувањето на
посебниот избирачки список.
Изводот од посебниот избирачки список, освен податоците од членот 50. од овој закон, го
содржи името на органот кој го изготвил, датумот на изготвувањето и ознаката на
избирачкото место за кое е изготвен изводот.
Mинистерството и ги доставува на Комисијата сите решенија за запишувањата,
бришењата, измените, дополнувањата и исправките во посебниот избирачки список кои ги
донело од заклучувањето на избирачкиот список до 72 часа пред денот на одржување на
изборите.
Комисијата ги зема во предвид само оние решенија на Mинистерството кои ги примила
најмалку 48 часа пред денот на изборите и врз основа на нив внесува промени во изводите

од посебниот избирачки список и веднаш потоа ги утврдува и во "Службениот гласник на
Република Србија" го објавува конечниот број на избирачи за секое национално
малцинство, како и бројот на избирачи на избирачките места, и тоа вкупен за секое
избирачко место и поделен по националните малцинства.

Член 81
Републичките органи, органите на автономната покраина, органите на единицата на
локалната самоуправа, јавните установи и останатите органи должни се, на барање на
избирачите, веднаш да издадат јавни исправи кои се од важност за остварување на
избирачкото право, а најдоцна идниот ден од денот на поднесување на барањето.

Член 82
Mинистерството и органите на единицата на локалната самоуправа должни се на
овластените претставници на поднесителите на потврдените изборни листи да им
овозможат увид во посебниот избирачки список, како и увид во службената документација
врз основа на која органот надлежен за водење на посебниот избирачки список врши
запишување, бришење, измени и дополнувања или исправки на избирачкиот список.
Увидот се врши во службените простории на органот кај кој се наоѓа службената
документација.

Член 83
(Избришан)

Спроведување на избори
Гласањe
Член 84
Избирачот гласа на избирачкото место на кое е запишан во изводот од посебниот
избирачки список.

Со исклучок, избирачот може да гласа и надвор од избирачкото место од став 1. од овој
член на начин утврден со Законот за избор на народни пратеници.
Начинот на гласање надвор од избирачкото место и бројот на избирачи кои гласале на тој
начин, се внесува во записникот за работата на избирачкиот одбор.

Информирање на избирачите за гласањето
Член 85
На секој избирач задолжително, најдоцна пет дена пред денот на одржување на изборите,
му се доставува известување за денот и времето на одржување на изборите, со бројот и
адресата на избирачкото место на кое се гласа и бројот под кој е запишан во изводот од
посебниот избирачки список.
Известувањето од став 1. од овој член на избирачите им го доставува органот надлежен за
водење на избирачкиот список.

Начин на гласање
Член 86
Избирачот гласа лично.
Избирачот во текот на одржувањето на изборите може да гласа само еднаш.
Гласањето е тајно.
Се гласа на заверени гласачки ливчиња.
На избирачкото место и на 50 метри од избирачкото место забрането е истакнување на
било каков пропаганден материјал.
Доколку во текот на гласањето се нарушат правилата од ст. 1. дo 4. од овој член,
избирачкиот одбор се распушта, а гласањето на тоа избирачко место се повторува.
На избирачкото место забрането е користење на мобилни телефони и на други средства за
врски и комуникација.

Комисијата ги утврдува подеталните упатства за мерките со кои се обезбедува тајност на
гласањето.

Време на гласање на избирачкото место
Член 87
Избирачките места се отвараат во 7:00 часот, a се затвараат во 20:00 часот. Во текот на
тоа време избирачкото место мора да биде постојано oтворенo.
На избирачите кои се затекнале на избирачкото место во моментот на затварањето ќе им
се овозможи да гласаат.
За време на гласањето членовите на избирачкиот одбор или нивните заменици мора да
бидат на избирачкото место.

Oдржување на редот на избирачкото место
Член 88
Aко се наруши редот на избирачкото место, избирачкиот одбор може да го прекине
гласањето се додека повторно не се воспостави ред. Причините и траењето на прекинот на
гласањето се внесуваат во записникот за работа на избирачкиот одбор.
Aко е гласањето прекинато подолго од еден час, времето се продолжува за онолку колку
што траел прекинот.
Во просторијата во која се врши гласањето може да бидат присатни само онолку избирачи
колку што има обезбедени места за тајност на гласањето.
Забрането им е задржување на избирачкото место на лица кои, во согласност со овој
закон, немаат права и должности во врска со спроведување на изборите.
Припадниците на полицијата кои се на должност може да влезат на избирачкото место
само ако на избирачкото место се нарушени редот и мирот, на повик на претседателот на
избирачкиот одбор.

Поради повреда на одредбите на ст. 1. дo 5. од овој член може да се поднесе приговор до
Комисијата, која одлучува дали ќе се повтори гласањето на тоа избирачкото место.

Изборен материјал
Јазикот и писмото на изборниот материјал
Член 89
Целокупниот изборен материјал и документација се печатат двојазично, на српски јазик и
на кирилско писмо и на јазикот и писмото на националното малцинство чиј национален
совет се избира, ако се нејзиниот јазик и писмо во службена употреба најмалку во една
единица на локалната самоуправа.

Гласачко ливче
Член 90
Гласачкото ливче содржи:
1) реден број пред името на изборната листа;
2) имиња на изборните листи, според редоследот утврден на општата изборна листа, со
личното име на првиот кандидат на изборната листа;
3) напомена дека се гласа само за една изборна листа, со заокружување на редниот број
пред името на таа листа.
Гласачките ливчиња ги подготвува и заверува Комисијата.
Комисијата го утврдува бројот на гласачките ливчиња, кој мора да биде еднаков на бројот
на избирачите запишани во посебниот избирачки список.
Гласачките ливчиња се печатат на едно место, на хартија заштитена со воден жиг.
Предлагачот на изборната листа и го доставува на Комисијата името на лицето кое има
право да присуствува на печатењето, броењето, пакувањето на гласачките ливчиња и на
нивното доставување на органите надлежни за спроведување на изборите.

Комисијата поблиску ги пропишува формата и изгледот на гласачките ливчиња, начинот и
контролата на нивното печатење и доставување и ракување со гласачките ливчиња.
Комисијата е должна за секој избирачки одбор навремено да подготви материјал за
гласање, а посебно потребен број на гласачки ливчиња, општа избирачка листа, извод од
посебниот избирачки список и образец на записникот за работата на избирачкиот одбор.
Примопредавањето на избирачкиот материјал се врши најдоцна 48 часа пред денот на
одржување на изборот.
Управата на единицата на локалната самоуправа, се грижи за уредувањето на избирачките
места и подготвува за секој избирачки одбор потребен број на гласачки кутии со прибор за
нивното запечатување и со прибор за пишување.
На денот на гласањето, пред почетокот на гласањето, избирачкиот одбор утврдува дали е
изборниот материјал за тоа избирачко место комплетен и точен, дали е избирачкото место
уредено на начин со кој се обезбедува тајност на гласањето и дали може да започне
гласањето. Наведените податоци се внесуваат во записникот за работата.
Општата изборна листа на секое национално малцинство мора за време на гласањето да
биде видно истакната на избирачкото место.
Претставниците на предлагачот на изборните листи имаат право на увид во изборниот
материјал. Увидот се врши во просториите на Комисијата. Увидот во изборниот материјал
може да се изврши во рок од пет дена од денот на гласањето.

Чување на изборниот материјал
Член 91
Изборниот материјал се чува најмалку четири години.
Комисијата го пропишува начинот на увид и чување на изборниот материјал.

Гласањe
Член 92

Избирачкиот одбор ја проверува гласачката кутија во присуство на избирачот кој прв ќе
дојде на избирачкото место. Со проверката се утврдува дали е гласачката кутија правилна
и празна и дали може да обезбеди сигурност и тајност на содржината на гласачките
ливчиња. Резултатот од контролата се запишува во контролниот лист, кој го потпишуваат
сите членови на избирачкиот одбор и избирачот кој се појавил прв на избирачкото место.
Во гласачката кутија се става и контролниот лист, а потоа таа во присуство на првиот
избирач се запечатува, што се внесува во записникот за работа на избирачкиот одбор.
По отварањето на гласачката кутија прво се проверува дали во неа постои контролен лист.
Ако во гласачката кутија нема контролен лист, избирачкиот одбор се распушта и се
именува нов, а гласањето на тоа избирачко место се повторува.
Oбразецот на контролниот лист и начинот на запечатување на гласачката кутија ги
одредува Комисијата.

Тек на гласањето
Член 93
Избирачот на избирачкиот одбор му го соопштува своето лично име и му го предава
известувањето за гласањето, а со лична карта или со друга исправа го докажува својот
идентитет.
Избирачот не може да гласа без поднесување на доказ за својот идентитет. Претседателот
или членот на избирачкиот одбор, откако ќе го утврди идентитетот на избирачот, го
заокружува редниот број под кој е запишан избирачот во изводот од посебниот избирачки
список и му го објаснува начинот на гласање.
Избирачот се потпишува на избирачкиот список и го превзема гласачкото ливче.
На секој избирач кој пристапил кон гласањето и го примил гласачкиот материјал, со
специјален спреј ќе му биде обележан показалецот на десната рака, како знак дека веќе
гласал. Ознаката на показалецот трае најмалку 24 часa.
Членовите на избирачкиот одбор не смеат на било каков начин да влијаат на одлуката на
избирачите.

Членовите на избирачкиот одбор должни се на избирачот, на негово барање, да му го
објаснат начинот на гласање.
Членовите на избирачкиот одбор должни се посебно да внимаваат никој да не му пречи на
избирачот при пополнувањето на гласачкото ливче и во целост да обезбедат тајност на
гласањето.
На денот на изборите не може да се врши никаква промена во изводите од посебните
избирачки списоци.
Aко во текот на гласањето се повредат одредбите од ст. 5. дo 8. од овој член, Комисијата
го распушта избирачкиот одбор, формира нов избирачки одбор и одредува повторување на
гласањето на тоа избирачко место.

Начин на гласање
Член 94
Избирачот може да гласа само за една избирачка листа. Се гласа со заокружување на
редниот број пред името на избирачка листа за која се гласа.
Избирачот сам го превиткува гласачкото ливче така да не се гледа како гласал и го става
во гласачката кутија, а потоа го напушта избирачкото место.
На гласањето надвор од избирачкото место се применуваат правилата за избор на
народни пратеници.

Утврдување на резултатите од изборот
Утврдување на резултатите од изборот на избирачкото место
Член 95
По завршеното гласање, избирачкиот одбор пристапува кон утврдување на резултатите од
гласањето на избирачкото место.

Избирачкиот одбор го утврдува бројот на неупотребените гласачки ливчиња, ги става во
посебен плик кој го запечатува и бројот го внесува во записникот.
Врз основа на изводот од посебниот избирачки список, избирачкиот одбор го утврдува
вкупниот број на избирачи кои гласале.
Кога ќе се отвори гласачката кутија, по проверката на контролниот лист, важечките
гласачки ливчиња се одвојуваат од неважечките и бројот на неважечки ливчиња се внесува
во записникот.
Неважечко гласачко ливче е непотполнето гласачко ливче, ливче кое е пополнето така да
не може да се утврди за која изборничка листа се гласало и ливче на кое се заокружени
повеќе од една избирачки листи.
Aко на гласачкото ливче е заокружено името и презимето на првиот кандидат на изборната
листа или ако е заокружено името или делот од името на изборничката листа и името и
презимето на првиот кандидат, таквото изборно ливче се смета за важечко.
Aко се утврди дека бројот на гласачките ливчиња во гласачката кутија е поголем од бројот
на избирачите кои гласале, се распушта избирачкиот одбор и се именува нов, а гласањето
на тоа избирачко место се повторува.
По утврдувањето на резултатите од гласањето, избирачкиот одбор во записникот за
својата работа внесува: број на примени гласачки ливчиња, број на неупотребени гласачки
ливчиња, број на неважечки гласачки ливчиња, број на важечки гласачки ливчиња, број на
гласови дадени за секоја изборна листа, број на избирачи според изводот од избирачкиот
список и број на избирачи кои гласале.
Во записникот за работата на избирачкиот одбор се внесуваат и примедбите и мислењата
на членовите на избирачкиот одбор, предлагачите на избирачките листи, како и сите
останати факти кои се од значење за гласањето.
Записникот за работата на избирачкиот одбор го потпишуваат сите членови на
избирачкиот одбор.

Записник за работата на избирачкиот одбор
Член 96
Записникот за работата на избирачкиот одбор се составува на пропишан образец кој се
печати во шест примероци.
Првиот примерок од записникот со изборниот материјал и се доставува на Комисијата.
Вториот примерок од записникот се истакнува на избирачкото место на јавен увид.
Преостанатите четири примероци од записникот им се врачуваат на претставниците на
предлагачите на избирачките листи кои освоиле најголем број на гласови на тоа избирачко
место и тоа веднаш доколку предлагачот на избирачката листа има претставник во
избирачкиот одбор, а доколку го нема, претставникот на предлагачот на избирачката листа
може да го преземе примерокот од записникот од Комисијата во рок од 12 часа од
завршување на гласањето.
Oстанатите предлагачи на избирачките листи имаат право во рок од 12 часа од
доставувањето на материјалот од избирачкото место на Комисијата, од Комисијата да
добијат заверена фотокопија од записникот од избирачкото место.

Доставување на резултатите од гласањето од избирачкото место
Член 97
По утврдувањето на резултатите од гласањето, избирачкиот одбор без одложување, а
најдоцна во рок од 12 часа од часот на затварањето на избирачкото место, на Комисијата и
доставува: записник за работата; извод од посебниот избирачки список; во посебни
запечатени пликоа неупотребени, неважечки и важечки гласачки ливчиња, како и
преостанатиот избирачки материјал.

Утврдување и објавување на резултатите од изборот
Член 97a
Врз основа на записниците за работата на избирачките одбори, Комисијата ги утврдува
вкупните резултати од изборот за секој национален совет, и тоа:

1) бројот на избирачи запишани во посебниот избирачки список;
2) бројот на избирачки места на кои е извршено гласањето;
3) вкупниот број на избирачи кои гласале;
4) бројот на примени гласачки ливчиња;
5) бројот на неупотребени гласачки ливчиња;
6) бројот на употребени гласачки ливчиња;
7) бројот на неважечки гласачки ливчиња;
8) бројот на важечки гласачки ливчиња;
9) бројот на гласовите кои ги добиле избирачките листи;
10) бројот на мандати во националниот совет кои ги добила секоја избирачка листа.
Извештајот со вкупните резултати од изборите Комисијата го објавува во "Службениот
гласник на Република Србија" во рок од 96 часа од часот на завршување на гласањето.
Oд завршување на гласањето до објавувањето на резултатите од изборите, Комисијата ги
објавува преку средствата за информирање привремените податоци за резултатите од
изборите.

Распределба на мандати по избирачки листи
Член 98
На секоја избирачка листа и припаѓа бројот на мандати пропорционален со бројот на
добиените гласови.
Комисијата ги распределува мандатите со примена на системот на најголем количник.
Мандатите се распределуваат така што вкупниот број на гласови кои ги добила секоја
избирачка листа, се дели со броевите од еден до заклучно со бројот на членовите на
националниот совет кој се избира.

Добиените количници се подредуваат по големина, а во предвид се земаат онолку
најголеми количници колку што се избираат членови на националниот совет.
Aко две или повеќе избирачки листи добијат исти количници врз основа на кои се доделува
еден мандат, а нема повеќе нераспределени мандати, мандатот ќе и се додели на
избирачката листа која добила поголем број на гласови.
Кога на избирачката листа ќе и припаднат повеќе мандати отколку што има на неа
кандидати за членови на националниот совет, мандатот и се доделува на избирачката
листа која го има следниот најголем количник.
Maндатите кои и припаѓаат на избирачката листа им се доделуваат на кандидатите од
избирачката листа според нивниот редослед на избирачката листа, почнувајќи од првиот
кандидат.
Во рок од три дена од утврдувањето на конечните резултати од изборот Комисијата
донесува решение за доделување на мандатот на членовите на националниот совет.
Решението му се доставува на Министерството и се објавува во "Службениот гласник на
Република Србија".
Против решението за доделување на мандатот на членовите на националниот совет може
да се поведе управна постапка во рок од 24 часа од објавувањето на решението.
Управниот суд е должен за тужбата да одлучи во рок од 48 часа од приемот на тужбата.
На кандидатите на кои им се доделени мандатите Комисијата им издава уверение за избор
за член на националниот совет.

Член 99
(Избришано)

3. Избор за членови на националните совети по пат на електорско
собрание
Член 100

Eлекторското собрание ги избира членовите на националниот совет ако не се исполнети
условите за непосредни избори и ако по распуштањето на националниот совет новите
избори се распишат во рок од 60 дена од распуштањето.
Постапката за избор на членови на националните совети по пат на електорско собрание се
поведува со одлука за распишување на избори.
Датумот и местото на одржување на електорското собрание се објавуваат во средствата за
јавно информирање, со јавен повик за сите електори навремено да поднесат потполни
писмени пријави за учество во електорското собрание.

Член 101
Право да биде електор има припадникот на националното малцинство запишан во
посебниот избирачки список чија кандидатура писмено ќе ја поддржат најмалку:
1) 20 припадници на националното малцинство запишани во посебен избирачки список, за
национално малцинство чиј број според последниот попис на населението изнесува
помалку од 10.000 лица;
2) 30 припадници на националното малцинство запишани во посебен избирачки список, за
национално малцинство чиј број според последниот попис на населението изнесува повеќе
од 10.000 лица, но помалку од 20.000 лица;
3) 45 припадници на националното малцинство запишани во посебен избирачки список, за
национално малцинство чиј број според последниот попис на населението изнесува повеќе
од 20.000 лица, но помалку од 50.000 лицa;
4) 60 припадници на националното малцинство запишани во посебен избирачки список, за
национално малцинство чиј број според последниот попис на населението изнесува повеќе
од 50.000 лица, но помалку од 100.000 лицa;
5) 100 припадници на националното малцинство запишани во посебен избирачки список, за
национално малцинство чиј број според последниот попис на населението изнесува повеќе
од 100.000 лицa.

Потписите за поддршка на електори мора да бидат заверени кај органот надлежен за
заверување на потписи. Заверувањето на потписи не подлежи на плаќање на такси.

Член 102
Кандидатот за електор на Министерството му поднесува електорска пријава за
потврдување.
Eлекторската пријава содржи изјава дека кандидатот се пријавува за електорското
собрание на националното малцинство и лични податоци и заверени изјави од избирачите
дека ја поддржуваат кандидатурата за електор, како и список на избирачите кои ја
поддржуваат кандидатурата за електор изработен во писмена и во електронска форма (цд
или двд), списокот во двете форми мора да биде истоветен, а го потпишува лицето кое ја
поднесува електорската пријава на потврдување.
Припадникот на националното малцинство може да поддржи само еден електор.
Формата и содржината на образецот за собирање на потписи од избирачите кои
поддржуваат електори ги пропишува министерот.
Eлекторската пријава се поднесува во Министерството најдоцна 30 дена пред
електорското собрание.
Mинистерството со решение одлучува за потврдување на електорската пријава во рок од
48 часа од приемот на електорската пријава.
Решението на Министерството е конечно и против него може да се поведе управна
постапка во рок од 24 часа од приемот на решението, а Управниот суд одлучува за тужбата
во рок од 48 часа.
Министерството им упатува писмен повик на електорското собрание на сите електори чија
електорска пријава е потврдена.

Чл. 103 и 104
(Избришани)

Член 105

Електорското собрание може да се одржи ако се присутни повеќе од половина електори
чии електорски пријави се потврдени.
Со исклучок од ставот 1. од овој член, електорското собрание не се одржува ако за
електорското собрание не бидат потврдени или ако на електорското собрание не
присуствуваат:
1) најмалку 20 eлектори кај националните малцинства чиј број според последниот попис на
населението изнесува помалку од 10.000 лицa;
2) најмалку 30 eлектори кај националните малцинства чиј број според последниот попис на
населението изнесува повеќе од 10.000 лицa, но помалку од 20.000 лицa;
3) најмалку 45 eлектори кај националните малцинства чиј број според последниот попис на
населението изнесува повеќе од 20.000 лицa, но помалку од 50.000 лицa;
4) најмалку 60 eлектори кај националните малцинства чиј број според последниот попис на
населението изнесува повеќе од 50.000 лицa, но помалку од 100.000 лицa;
5) најмалку 100 eлектори кај националните малцинства чиј број според последниот попис
на населението изнесува повеќе од 100.000 лицa.

Член 106
Изборот на електорското собрание го спроведува одбор од три члена (во понатамошниот
текст: Одбор) кого го именува Комисијата меѓу познавачите на изборната постапка.
Комисијата го именува Одборот во рок од три дена од денот кога од Министерството ќе
прими известување за тоа дека за електорското собрание е потврден доволен број на
електори пропишан со овој закон.
Oдборот донесува решение за прекин на изборот на националниот совет доколку на
електорското собрание не присуствува со овој закон пропишаниот најмал број на електори,
ако за изборот на членови на националниот совет не се пријави ниту една избирачка листа,
ако ниту една пријавена избирачка листа не биде прогласена и ако од со овој закон
пропишаните причини не биде утврдена општата избирачка листа.

Против секое решение на Одборот електорот може да и изјави жалба на Комисијата во рок
од три часа од донесувањето на решението.
Комисијата одлучува за жалбата во рок од 12 часа од приемот на жалбата.
Против решението на Комисијата може да се поднесе тужба до Управниот суд во рок од
три часа од приемот на решението, a Управниот суд одлучува за тужбата во рок од 12
часа.
Членовите на Одборот имаат право на надомест за работата во Одборот, која ја утврдува
Комисијата.

Член 107
Електорското собрание својата работа ја почнува откако Оддборот ќе го утврди бројот на
присутните електори, со помош на списокот на електори чија електорска пријава е
потврдена и доставена од страна на Министерството.

Член 108
Електорското собрание одлучува јавно, со мнозинство на гласови на присутните електори.
За изборот на членови на националниот совет, електорското собрание одлучува со тајно
гласање.
Електорското собрание може да одлучува со тајно гласање и за други прашања, ако
одлучи така.

Спроведување на изборите
Член 109
Електорското собрание ги избира членовите на националниот совет од редовите на
избирачите запишани во посебниот избирачки список.
Електорското собрание ги избира членовите на националниот совет по пропорционален
систем.

Листата на кандидати (во понатамошниот текст: листа) зa членовите на националниот
совет може да ја предложи една четвртина од присутните електори.
Кон листата на кандидати се приложува и заверена изјава од избирачите за прифаќање на
кандидатурата.
На листата меѓу секои три кандидати по редоследот на листата (првите три места, вторите
три места и така до крајот на листата) мора да има најмалку по еден кандидат – припадник
на оној пол кој е помалку застапен на листата.
Eлекторот со својот глас може да поддржи само една листа.
На листата мора да се наоѓа најмалку една третина кандидати од бројот на членовите на
националниот совет кој се избира, а најмногу онолку кандидати колку што се избираат
членови на националниот совет. Редоследот на кандидатите го одредува предлагачот на
листата.
Eлекторите гласаат тајно, на однапред подготвени ливчиња, на кои го запишуваат името на
носителот, односно бројот на листата.
Oдборот ги распределува мандатите со примена на системот на најголем количник.
Мандатите се распределуваат така што вкупниот број на гласови кој го добила секоја
листа, се дели со броевите од еден до заклучно со бројот на членовите на националниот
совет кој се избира.
Добиените количници се подредуваат по големина, а во предвид се земаат онолку
најголеми количници колку што се избираат членови на националниот совет.
Aко две или повеќе листи добијат исти количници врз основа на кои се доделува еден
мандат, а нема повеќе нераспределени мандати, мандатот ќе и се додели на листата која
добила поголем број на гласови.
Кога на листата ќе и припаднат повеќе мандати отколку што има на неа кандидати за
членови на националниот совет, мандатот и се доделува на листата која го има следниот
најголем количник.

Maндатите кои и припаѓаат на листата им се доделуваат на кандидатите од листата според
нивниот редослед на листата, почнувајќи од првиот кандидат.
Во рок од три дена од утврдувањето на конечните резултати од изборот Oдборот донесува
решение за доделување на мандатот на членовите на националниот совет и му го
доставува на Министерството и се објавува во "Службениот гласник на Република Србија".
На кандидатите на кои им се доделени мандатите Одборот им издава уверение за изборот
за член на националниот совет.

VIa КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ
СОВЕТ
Член 109a
Конститутивната седница на националниот совет ја свикува министерот, така да биде
одржана во рок од 20 дена од утврдувањето на конечните изборни резултати.
На конститутивната седница се потврдува мандатот на членовите на националниот совет.
Потврдувањето на мандатот на членовите на националниот совет се врши врз основа на
уверението за избор за член на националниот совет и решението за доделување на
мандатот на членовите на националниот совет.
Националниот совет е конституиран со потврдување на мандатот на сите членови на
националниот совет.
Работата на конститутивната седница на првото собрание на националниот совет се
уредува со привремениот деловник кој го донесува Министерството. Во отсуство на своите
правила, привремениот деловник го применуваат и останатите национални совети.

Чл. 110 и 111
(Избришано)

VII ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА
НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ
Член 112
Националниот совет донесува свој годишен финансиски план, финансиски извештај и
завршна сметка.
Во годишниот финансиски план на националниот совет се искажуваат сите приходи и
расходи на националниот совет за календарската година.
Годишниот финансиски план се донесува по постапка и на начин предвиден со статутот на
националниот совет.
Националниот совет, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на финансискиот
извештај или завршната сметка, на Министерството му доставува примерок од извештајот
или сметката.

Користење на средства
Член 113
Стекнатите средства, во согласност со овој закон, може да се користат за финансирање на
трошоци зa:
1) редовните активности на националниот совет;
2) финансирање на работата на установите, фондациите, стопанските друштва и
организации чии основач и коосновач е националниот совет, установи, фондации,
стопански друштва и други организации чии основачки права се делумно или во целост
пренесени на националниот совет.
Во трошоци на редовните активности на националниот совет посебно спаѓаат:
1) финансирање или кофинансирање на програмите и проектите во областа на
образованието, културата, информирањето и службената употреба на јазикот и писмото на
националното малцинство;

2) трошоци за изнајмување и користење на простории за националниот совет;
3) заработки, даноци, и придонеси на вработените во националниот совет;
4) хонорари и придонеси за објавен труд за потребите на националниот совет;
5) патни трошоци и дневници за службени патувања;
6) набавка на канцелариски материјал и опрема за работа на националниот совет.

Видови на средства
Член 114
Средствата за финансирање на работата на националните совети се обезбедуваат од
буџетот на Република Србија, буџетот на автономната покраина и буџетот на единицата на
локалната самоуправа, донации и останати приходи.

Член 115
Висината на средствата од јавните извори кои се обезбедуваат за финансирање на
активностите на националните совети се одредуваат за секоја година со Законот за буџет
на Република Србија, односно со одлуките за буџет на АП Војводина и единиците на
локалната самоуправа.
Средствата од ставот 1. од овој член кои се обезбедуваат во буџетот на Република Србија
се распоредуваат така да 30% се распоредуваат во подеднакви износи во сите
регистрирани национални совети во Република Србија, a остатокот од средствата (70%)
пропорционално на бројот на членови на одредено национално малцинство кое
националниот совет го претставува, како и вкупниот број на установи на тоа национално
малцинство во областа на културата, образованието, информирањето и службената
употреба на јазикот и писмото и обемот на активностите на тие установи.
Oдлуката за распределба на средствата од буџетот на Република Србија ја донесува
Министерството, имајќи ги предвид предлозите на националните совети.

Средствата од ставот 1. од овој член кои се обезбедуваат во буџетот на автономната
покраина им се распоредуваат во, во согласност со одлуката на надлежниот орган на
автономната покраина, на националните совети кои имаат седиште на територијата на
автономната покраина.
Средствата од ставот 1. од овој член кои се обезбедуваат во буџетот на единиците на
локалната самоуправа им се распоредуваат во, во согласност со одлуката на надлежниот
орган на единиците на локалната самоуправа, на националните совети кои ги
претставуваат националните малцинства кои во населението на единицата на локалната
самоуправа достигнуваат најмалку 10% oд вкупното население или националните
малцинства чиј јазик е во службена употреба на територијата на единицата на локалната
самоуправа.

Финансирање на работата на установите чии основачки права се
пренесени на националните совети
Член 116
Финансирањето на работата на установите или на другите организации чии основачки
права, се делумно или во целост пренесени на националните совети се врши од истите
извори и врз основа на истите нормативи од кои се финансирани тие установи или
организации пред пренесувањето на основачките права на националните совети.
Во договорот за пренос на основачките права на националните совети се уредуваат
финансиските обврски од претходниот основач кон установата или другата организација
чиј основач станува националниот совет.
Националниот совет може да обезбеди дополнителни средства за работа и активноста на
установите или другите организации чии основачки права се пренесени на националниот
совет.

Сметки на националниот совет, обврски за водење на книговодство и
финансиска контрола
Член 117
Националниот совет има сметка.

Националниот совет е должен да води книги за сите приходи и расходи.
Книговодството се води по потекло, висина и структура на приходите и расходите, во
согласност со прописите со кои се уредува сметководството.
Книговодствените евиденции на приходите и расходите на националниот совет се предмет
на годишна ревизија, во согласност со прописите со кои се уредува сметководството, и
може да бидат предмет на контрола на надлежните органи.
Националниот совет е обврзан да води посебна евиденција за својот имот.

Oдговорно лице
Член 118
Со статутот на националниот совет се одредува лице одговорно за финансиското
работење, поднесување на извештаи и водење на книги на националниот совет.
Aко националниот совет со статут не одреди одговорно лице, за одговорно лице ќе се
смета претседателот на националниот совет.

Буџетски фонд за националните малцинства
Член 119
Националните совети учествуваат во постапката за распределба на средствата на
буџетскиот фонд за национални малцинства, кои се доделуваат со јавен конкурс за
финансирање на програмите и проектите од областа на културата, образованието,
информирањето и службената употреба на јазикот и писмото на националните
малцинства.
Со буџетскиот фонд за национални малцинства управува Министерството.

VIII НАДЗОР
Член 120
Надзорот над законитоста на работата и актите на националниот совет, во согласност со
Уставот и законот, го врши Министерството.

Националниот совет е должен на Министерството кое врши надзор над законитоста на
работата и актите, на негово барање, во рок од осум дена да му ги достави бараните
податоци, списи и исправи.
За доставувањето на бараните податоци, списи и исправи одговорен е претседателот на
националниот совет.

Член 121
Надлежното министерство ќе поведе постапка за оцена на уставноста и законитоста на
статутот, прописите или другиот општ акт на националниот совет пред Уставниот суд, ако
смета дека тој акт не е во согласност со Уставот, законот или со некој друг републички
пропис.
Надлежниот орган на автономната покраина ќе ја поведе постапката од ставот 1. од овој
член, ако смета дека актот не е во согласност со покраинскиот пропис.

Член 122
Министерството е должно да ја суспендира имплементацијата на актот на националниот
совет за која смета дека не е во согласност со Уставот, законот, или со друг пропис, со
решение кое се објавува во "Службениот гласник на Република Србија". Министерството
поведува постапка за оцена на уставноста и законитоста на актот пред Уставниот суд, во
рок од пет дена од денот на објавување на решението.
Aко Министерството не ја поведе постапката од ставот 1. од овој член, решението за
суспензија на извршувањето престанува да важи.

IX КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ
Член 123
Со парична казна од 10.000 дo 30.000 динари ќе се казни за прекршок лицето кое:
1) не спроведува или спротивно на одредбите на членот 47. од овој закон спроведува
запишување или бришење на избирачите од посебниот избирачки список;

2) користи податоци од посебните избирачки списоци на припадниците на националните
малцинства со цели за кои тоа не е дозволено со овој закон, спротивно на членот 49. од
овој закон.

Член 124
Со парична казна од 10.000 дo 30.000 динари ќе се казни за прекршок лицето кое на
избирачкото место користи пејџер, мобилен телефон и останати средства за врски и
комуникации, спротивно на членот 86. став 7. од овој закон.

Член 125
Со парична казна од 10.000 дo 30.000 динари ќе се казни за прекршок лицето кое ќе
предизвика неред на избирачкото место, поради што гласањето, во согласност со членот
88. од овој закон, морало да биде прекинато.

Член 126
Со парична казна од 10.000 дo 30.000 динари ќе се казни за прекршок правно или физичко
лице кое го ремети или злоупотребува правото на користење на национални симболи.

Член 127
Со парична казна од 500 дo 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во
националниот совет, доколку:
1) не постапи во согласност со членот 6. став 3. од овој закон;
2) спротивно од одредбите на членот 120. став 2. во рок од осум дена од денот на
доставување на барањето, не му ги достави на Министерството кое врши надзор над
законитоста на работата и актите на бараните податоци, списи и исправи.

Член 128
Со парична казна од 50.000 дo 200.000 динари ќе се казни за прекршок националниот
совет, доколку:

1) во рок од 30 дена од денот на донесување на измените и дополнувањата на статутот, не
го извести за тоа Министерството и не ги достави измените и дополнувањата на статутот,
како и записникот од седницата на која се усвоени;
2) спротивно од одредбите на членот 120. став 2. во рок од осум дена од денот на
доставување на барањето, не му ги достави на Министерството кое врши надзор над
законитоста на работата и актите на бараните податоци, списи и исправи.

X ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 129
Во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој закон, министерот донесува
одлука за распишување на избори за националните совети.
Oд денот на распишувањето до денот на одржувањето на изборите од став 1. од овој член
не може да поминат помалку од 60 ни повеќе од 90 дена.
Eлекторското собрание ќе се одржи во рок кој не може да биде пократок од 60 дена, ни
подолг од 90 дена од денот на донесувањето на одлуките од членот 100. став 2.
Начинот на спроведување на изборите ќе се одреди во согласност со одредбите од овој
закон.

Член 130
Националните совети се должни во рок од три месеци од денот на нивното конституирање,
да донесат нов статут или постоечкиот статут и општите акти да ги усогласат со одредбите
од овој закон.

Член 131
Oдредбите од овој закон кои се однесуваат на правото на давање на предлози или
мислења во постапката на избори, односно именување на членови на тела кои ги именува
Република Србија, автономната покраина или единицата на локалната самоуправа, ќе се
применуваат од првата наредна постапка за избор, односно именување на членови на тие
тела.

Член 132
Mинистерството постојаниот состав на ЦИК ќе го именува во рок од 30 дена од денот на
влегување во сила на овој закон.

Член 133
Прописите од член 4. став 4, член 52. став 3, член 55. и член 102. став 4. од овој закон,
Министерството ќе ги донесе во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој
закон.

Член 134
Извршниот одбор на Сојузот на еврејските општини на Србија врши функција на
национален совет, а претседателот на Сојузот на еврејските општини на Србија e член на
Советот на Република Србија за националните малцинства.

Член 135
Доколку националниот совет не ги утврди традиционалните имиња од членот 22. од овој
закон во рок од три месеци од денот на влегување во сила на овој закон, традиционалните
имиња ќе ги утврди Владата, односно надлежниот орган на автономната покраина, ако
националниот совет има седиште на територијата на автономната покраина, во соработка
со единиците на локалната самоуправа, организациите на националните малцинства и
стручните лица за јазик, историја и географија на тоа национално малцинство.
Oдредбата од став 1. од овој член не се однесува на националните совети кои
традиционалните имиња од членот 22. од овој закон ги утврдиле и објавиле пред
влегувањето во сила на овој закон.

Член 136
Mинистерството може за поедини избори да дозволи живеалиштето како услов за
користење на активно и пасивно избирачко право да се замени со услов за престој, ако се
работи за лица со живеалиште на подрачјето на Косово и Метохија.

Член 137
Со влегувањето во сила на овој закон се врши општ избор, односно реизбор на сите
национални совети.
Ако на денот на распишувањето на избори за националните совети, националниот совет не
поминал половината од мандатот, неговиот мандат се обновува и ќе трае колку и мандатот
на националните совети кои се избираат.
Националните совети кои се избрани пред влегувањето во сила на овој закон, a чиј мантат
истекол, продолжуваат да работат до изборот, односно конституирањето на националниот
совет според одредбите на овој закон.

Член 138
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:
1) Член 24. од Законот за заштита на правата и слободите на националните малцинства
("Службен лист СРЈ", број 11/02);
2) Правилникот за начинот на работата на собранието на електори за избор на совет на
националните малцинства ("Службен лист СРЈ", број 41/02).

Член 139
Oвој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службениот гласник
на Република Србија".

Самостојни членови на Законот за измени и дополнувања на Законот за
националните совети на националните малцинства
("Сл. гласник на РС", бр. 55/2014)

Член 67

Oдредбите од овој закон за бројот на полнолетни припадници на националното
малцинство кои мора да го поддржат барањето за образување на посебен избирачки
список се применуваат на националните малцинства за кои до денот на влегувањето во
сила на овој закон не е образуван посебен избирачки список.
Mинистерот распишува избори за членовите на националниот совет во согласност со овој
закон така да тие ќе се одржат во октомври 2014. година.
Националните совети се должни по одржаните избори во согласност со овој закон да ги
усогласат своите статути со овој закон во рок од 20 дена од денот на нивното
конституирање.
Националните совети се должни работата на своите органи да ја усогласат со овој закон
најдоцна 40 дена од конституирањето на националните совети во согласност со овој закон.
Mинистерот е должен да донесе акти предвидени со овој закон во рок од 60 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.

Член 68
Oвој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службениот гласник
на Република Србија".

