
 

Бележка: Преводът на този регламент е осигурен от Републиканската 
избирателна комисия с цел да се улесни участието на всички заинтересовани в 
изборите за национални съвети на националните малцинства. Този превод не 
се счита за официален правен акт и в случай на несъответствие е приложим 
единствено текстът на регламента на сръбски език. 

 

 На основание член 62, алинея 1, точка 15) от Закона за националните съвети 
на националните малцинства („Служебен вестник на РС“ № 72/09, 20/14 – решение на 
КС, 55/14 и 47/18), 

 На заседание, проведено на 21 август 2018 година, Републиканската 
избирателна комисия прие следния 

Г Р А Ф И К 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕКИ 
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА, НАСРОЧЕНИ НА 4 НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 

 1. Сроковете за изборните действия в процедурата за провеждане на преки 
избори за членове на националните съвети на националните малцинства са 
определени в съответствие с: 

 – Решението за насрочване на избори за членове на националните съвети на 
националните малцинства („Служебен вестник на РС“ номер 63/18), 

 – Закона за националните съвети на националните малцинства („Служебен 
вестник на РС“ № 72/09, 20/14 – решение на КС, 55/14 и 47/18), 

 – Закона за избор на народни представители („Служебен вестник на РС“ № 
35/00, 57/03 – решение на КС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др. закон, 101/05 – др. 
закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – решение на КС и 36/11) 

 – Инструкцията за провеждане на преки избори за членове на националните 
съвети на националните малцинства („Служебен вестник на РС“ номер 57/18 – 
изчистен текст). 

 2. Решението за насрочване на избори за членове на националните съвети 
на националните малцинства влезе в сила в деня на публикуването му на 17 август 
2018 година. 

 С това решение преките избори за членове на националните съвети на 
националните малцинства са насрочени на 4 ноември 2018 година. 

 Това решение предвижда, че сроковете за провеждане на изборните 
действия започват да текат от датата на влизане в сила на решението. 

 3. Съгласно нормативните актове, посочени в точка 1 на този график, 
крайните срокове са както следва: 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

1. Образци 

1.1. 

Утвърждаване и обнародване на образците за 
провеждане на изборните действия  

(член 62, алинея 2 от Закона за националните 
съвети на националните малцинства – ЗзНСНМ, и 
член 18, алинея 5 и член 57 от Инструкцията) 

не по-късно от 22 август 

в 24 часа 

2. Секционни избирателни комисии и работни органи 

2.1. 

Приемане на решение за определяне броя, състава 
и района на действие на работните органи  

(член 6 от Инструкцията) 

не по-късно от 4 
октомври в 24 часа 

2.2. 

Предоставяне на предложения за членове на 
работните органи 

(член 7, алинея 1 от Инструкцията) 

в рамките на пет дни 
след приемане на 
решението по точка 2.1. 

2.3. 
Образуване на работни органи 

(член 7, алинея 5 от Инструкцията) 

не по-късно от 14 
октомври в 24 часа 

2.4. 

Изпращане на предложения за членове на 
секционните избирателни комисии до 
Републиканската избирателна комисия  

(член 10, алинея 1 от Инструкцията) 

не по-късно от 19 
октомври в 24 часа 

2.5. 

Образуване на секционни избирателни комисии 

(член 62,алинея 1, точка 6 и член 65, алинея 3 от 
ЗзНСНМ, член 36, алинея 3 от Закона за избор на 
народни представители - ЗзИНП и член 9, алинея 2 
от Инструкцията) 

не по-късно от 24 
октомври в 24 часа 

2.6. 

Замяна на член на секционната избирателна 
комисия  

(член 12 от Инструкцията) 

не по-късно от 29 
октомври в 24 часа 

3. Кандидатска листа 

3.1. 

Подаване на кандидатска листа 

(член 76, алинея 1 от ЗзНСНМ и член 14 от 
Инструкцията) 

до 19 октомври в 24 часа 

3.2. Регистриране и обявяване на кандидатска листа незабавно или най-късно 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

(член 77, алинея 1 от ЗзНСНМ и член 20, алинея 1 
от Инструкцията) 

до 24 часа от момента на 
приемане на 
кандидатската листа, ако 
тя отговаря на 
изискванията 

3.3. 

Оттегляне на кандидатска листа 

(член 73 от ЗзНСНМ и член 20, алинея 3 от 
Инструкцията) 

до деня на 
утвърждаване на 
интегралната 
кандидатска листа, но не 
по-късно от 23 октомври 
в 24 часа 

3.4. 

Утвърждаване и обнародване на интегрална 
кандидатска листа в „Служебен вестник на 
Република Сърбия” 

(член 79, ал. 1 и 4 от ЗзНСНМ и член 22, алинея 3 от 
Инструкцията) 

24 октомври 

3.5. 

Право на проверка на документацията, която е 
представена с обявена кандидатска листа 

(член 79, алинея 5 от ЗзНСНМ) 

В рамките на 48 часа от 
деня на обнародване на 
интегралната 
кандидатска листа 

4. Избирателни секции 

4.1. 

Предоставяне на данни от Министерството на 
правосъдието за броя на избирателите, които в 
изборния ден ще бъдат в арест или ще изтърпяват 
наказание лишаване от свобода 

(член 24, алинея 3 от Инструкцията) 

не по-късно от 9 
октомври в 24 часа 

4.2. 

Определяне и обнародване на избирателните 
секции в "Служебен вестник на Република Сърбия" 

(член 62, алинея 1, точка 5 от ЗзНСНМ и член 
24, алинея 1 от Инструкцията) 

не по-късно от 14 
октомври в 24 часа 

5. Специални избирателни списъци 

5.1. 

Вписване и изменения в специалния избирателен 
списък, извършвани от общинската / градската 
администрация 

(член 48, алинея 3 от ЗзНСНМ и член 27, алинея 1 
от Инструкцията) 

до заключването на 
специалния избирателен 
списък, но не по-късно от 
19 октомври 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

5.2. 

Приемане на Решение за заключване на 
специалните избирателни списъци на националните 
малцинства 

(член 80, алинея 1 от ЗзНСНМ и член 28, алинея 1 
от Инструкцията) 

19 октомври 

5.3. 

Изпращане на Решението за заключване на 
специалните избирателни списъци до 
Републиканската избирателна комисия 

(член 80, алинея 3 от ЗзНСНМ и член 28, алинея 3 
от Инструкцията) 

20 октомври 

5.4. 

Публикуване на Решението за заключване на 
специалните избирателни списъци в "Служебен 
вестник на Република Сърбия" 

(член 80, алинея 3 от ЗзНСНМ и член 28, алинея 3 
от Инструкцията) 

20 октомври 

5.5. 

Изпращане на заверени извлечения от специалните 
избирателни списъци до Републиканската 
избирателна комисия  

(член 80, алинея 6 от ЗзНСНМ и член 29 от 
Инструкцията) 

в рамките на 48 часа от 
заключването на 
специалния избирателен 
списък, но не по-късно от 
21 октомври в 24 часа 

5.6. 

Вписване и изменения в специалния избирателен 
списък, извършени от Министерството на 
държавната администрация и местното 
самоуправление след заключването на специалния 
избирателен списък  

(член 57, алинея 1 от ЗзНСНМ и член 27, алинея 2 
от Инструкцията) 

от заключването на 
специалния избирателен 
списък до 31 октомври в 
24 часа 

5.7. 

Приемане в Републиканската избирателна комисия 
на решенията на Министерството на държавната 
администрация и местното самоуправление, въз 
основа на които са извършени измененията в 
специалния избирателен списък след заключване на 
специалния избирателен списък 

(член 80, ал. 8 и 9 от ЗзНСНМ, член 30, алинея 1 и 
член 31, алинея 1 от Инструкцията) 

до 1 ноември в 24 часа 

5.8. 
Определяне и публикуване в "Служебен вестник на 
Република Сърбия" на окончателния брой на 
избирателите за всяко национално малцинство 

непосредствено след 
въвеждането на данните 
от решението за 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

(член 80, алинея 9 от ЗзНСНМ и член 32 от 
Инструкцията) 

измененията в 
специалния избирателен 
списък, които са 
извършени след 
заключване на 
специалния избирателен 
списък 

6. Представители на предложителите и наблюдатели 

6.1. 

Уведомление от предложителя на обявена 
кандидатска листа относно представителите му за 
мониторинг на работата на Републиканската 
избирателна комисия 

(член 50, алинея 8 от Инструкцията) 

до 29 октомври  

6.2. 

Уведомление от предложителя на обявена 
кандидатска листа относно представителите му за 
мониторинг на работата на секционните 
избирателни комисии 

(член 50, алинея 9 от Инструкцията) 

до 24 октомври 

6.3. 

Подаване на заявление за мониторинг на работата 
на органите за провеждане на изборите - вътрешни 
наблюдатели 

(член 51, алинея 1 от Инструкцията) 

до 29 октомври 

6.4. 

Подаване на заявление за мониторинг на работата 
на органите за провеждане на изборите или 
работата на секционните избирателни комисии - 
чуждестранни наблюдатели 

(член 52, алинея 1 и член 53, алинея 1 от 
Инструкцията) 

до 24 октомври 

7. Провеждане на изборите 

7.1. 

Изпращане на известия до избирателите за датата и 
часа на изборите 

(член 85, алинея 1 от ЗзНСНМ и член 33, алинея 2 
от Инструкцията) 

не по-късно от 29 
октомври 

7.2. 

Предаване на изборния материал на 
координаторите в публичното предприятие  
"Служебен гласник" 

(член 36, алинея 1 от Инструкцията) 

31 октомври 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

7.3. 

Предаване на изборния материал на работните 
органи преди гласуването 

(член 36, алинея 3 от Инструкцията) 

не по-късно от 31 
октомври в 24 часа 

7.4. 

Предаване на изборния материал на секционните 
избирателни комисии  

(член 90, алинея 8 от ЗзНСНМ и член 36, алинея 4 
от Инструкцията) 

не по-късно от 1 ноември  
в 24 часа 

7.5. 

"Предизборно мълчание" - забрана за 
предизборната агитация 

(член 5, алинея 3 от ЗзИНП) 

от 1 ноември в 24 часа 
до затварянето на 
избирателните секции на 
4 ноември в 20 часа 

7.6. 
Отваряне на избирателните секции и гласуване 

(член 87, алинея 1 от ЗзНСНМ) 

на 4 ноември от 7 до 20 
часа 

8. Определяне и обнародване на резултатите от изборите 

8.1. 

Предоставяне на изборния материал на 
Републиканската избирателна комисия от 
избирателната секция след гласуването  

(член 97 от ЗзНСНМ) 

не по-късно от 5 ноември 
в 8 часа или 12 часа от 
момента на затваряне на 
избирателната секция 

8.2. 

Изготвяне и публикуване на доклад за общите 
резултати от изборите   

(член 97а. ал. 1 и 2 от ЗзНСНМ и член 49, алинея 1 
от Инструкцията) 

не по-късно от 8 ноември 
в 20 часа 

8.3. 

Проверка на изборния материал в помещенията на 
Републиканската избирателна комисия 

(член 90, алинея 12 от ЗзНСНМ) 

не по-късно от 9 ноември 
в 24 часа 

9. Защита на избирателните права 

9.1. 

Подаване на възражения до Републиканската 
избирателна комисия  

(член 95, ал. 1 и 3 от ЗзИНП) 

в рамките на 24 часа от 
момента на вземане на 
решението, извършеното 
действие или 
направения пропуск 

9.2. 
Приемане и предоставяне на решение по 
възражението  

в рамките на 48 часа от 
момента на получаване 
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Пореден 
номер 

Изборно действие Срок 

(член 96, алинея 1 от ЗзИНП) на възражението 

9.3. 

Обжалване пред Административния съд на 
решението на Републиканската избирателна 
комисия по възражението  

(член 97, ал. 1 и 2 от ЗзИНП) 

в рамките на 48 часа 
след получаването на 
решението 

9.4. 

Предоставяне на възражението с документите на 
Административния съд  

(член 97, алинея 3 от ЗзИНП) 

в рамките на 24 часа 
след получаването на 
жалбата 

9.5. 
Вземане на решение по жалбата 

(член 97, алинея 5 от ЗзИНП) 

в рамките на 48 часа 
след получаването на 
жалбата 

10. Разпределение на мандатите и издаване на удостоверение за избор на член 
на националния съвет 

10.1. 

Приемане на решение за разпределение на 
мандатите на членовете на националния съвет 

(член 98, алинея 8 от ЗзНСНМ) 

в рамките на три дни от 
деня на определяне на 
резултатите от изборите  

10.2. 

Изпращане на решението за разпределяне на 
мандатите на членовете на националния съвет до 
Министерството на държавната администрация и 
местното самоуправление и публикуване в 
"Служебен вестник на Република Сърбия" 

(член 98, алинея 9 от ЗзНСНМ) 

веднага след 
приемането на 
рашението 

10.3. 

Подаване на тъжба до Административния съд срещу 
решението за разпределяне на мандатите 

(член 98, алинея 10 от ЗзНСНМ) 

в рамките на 24 часа 
след публикуването на 
решението 

10.4. 
Издаване на решение по тъжбата 

(член 98, алинея 11 от ЗзНСНМ) 

в рамките на 48 часа 
след получаването на 
тъжбата 

10.5. 

Издаване на удостоверение за избор на член на 
националния съвет  

(член 98, алинея 12 от ЗзНСНМ) 

веднага след 
разпределянето на 
мандатите, ако няма 
административен спор 
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 4. Този график да се публикува в "Служебен вестник на Република Сърбия". 

02 номер 013-88/18 
В Белград, 21 август 2018 година 

 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Владимир Димитрийевич 


