
 

Megjegyzés: Ennek a jogszabálynak a fordítását a Köztársasági Választási Bizottság 
tette lehetővé azzal a céllal, hogy minden érdekelt számára megkönnyítse a nemzeti 
kisebbségi nemzeti tanácsi választásokon való részvételt. Ez a fordítás nem minősül 
hivatalos jogi aktusnak, bármilyen összeférhetetlenség esetében, a szerb nyelvű 
jogszabály szövege mérvadó. 

 

 A nemzeti tanácsokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 20/14. – 
alkotmánybírósági határozat, 55/14. és 47/18. szám) 62. szakasza 1. bekezdésének 15) 
pontja alapján,  

 a Köztársasági Választási Bizottság 2018. augusztus 21-i ülésén  

 

HATÁRIDŐNAPLÓT  

hozott  

A NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAI TAGJAINAIK 2018. 
NOVEMBER 4-ÉRE KIÍRT KÖZVETLEN VÁLASZTÁSA ELJÁRÁSÁBAN A 

VÁLASZTÁSI CSELEKMÉNYEK ELVÉGZÉSÉRE 

  1. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjai közvetlen választásának 
eljárásában a választási cselekmények elvégzésének határidőit az alábbiakkal összhangban 
állapítottuk meg:  

  – A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjai választásának kiírásáról 
szóló határozattal (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/18. szám), 

  – A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvénnyel (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 72/09., 20/14. – alkotmánybírósági határozat, 55/14. és 47/18. szám), 

  – A népképviselők megválasztásáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 35/00., 57/03. - alkotmánybírósági határozat, 72/03. – másik törvény, 18/04., 

85/05. – másik törvény, 101/05.  másik törvény, 104/09. – másik törvény, 28/11. - 
alkotmánybírósági határozat és 36/11. szám), 

  .A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjai közvetlen megválasztásának 
lebonyolításáról szóló utasítással (Az SZK Hivatalos Közlönye, 57/18. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg)  

 2. A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjai választásának kiírásáról szóló 
határozat megjelenésének napján 2018. augusztus 17-én lépett életbe.  

 A határozattal a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai tagjainak közvetlen 
választását 2018. november 4-ére írták ki.  

 A határozat meghatározza, hogy a választási cselekmények elvégzésének 
határidői a jelen határozat hatályba lépésének napjától kezdődnek. 

 3. A jelen határidőnapló 1. pontja szerinti jogszabályok értelmében a határidők a 
következők: 
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Sorszám Cselekmény Határidő 

1. Formanyomtatványok 

1.1. 

A választási cselekmények elvégzéséhez szükséges 
formanyomtatványok előírása és közzététele 

(A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló 
törvény – NKNTtv. 62. szakaszának 2. bekezdése és 
18. szakaszának 5. bekezdése, valamint az Utasítás 57. 
szakasza) 

legkésőbb augusztus 22-
én 24 óráig 

2. Szavazatszedő bizottságok és munkatestületek 

2.1. 

A munkatestületek létszámának, összetételének és 
területi illetékességének megállapításáró szóló 
határozat meghozatala 

(Az Utasítás 6. szakasza) 

legésőbb október 4-én 24 
óráig 

2.2. 
A munkatestület tagjainak személyére tett javaslat 
benyújtása  
(Az Utasítás 7. szakaszának 1. bekezdése) 

a 2.1. pont szerinti 
határozat meghozatalának 
napjától számított 5 napos 
határidőn belül 

2.3. 
A munkatestületek megalakítása 

(Az Utasítás 7. szakaszának 5. bekezdése) 

legkésőbb október 14-én 
24 óráig 

2.4. 

A szavazatszedő bizottság tagjainak személyére tett 
javaslat benyújtása a Köztársasági Választási 
Bizottsághoz  

 (Az Utasítás 10. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb október 19-én 
24 óráig 

 

2.5. 

A szavazatszedő bizottságok megalakítása  

(Az NKNTtv. 62. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és 
65. szakaszának 3. bekezdése, A népképviselők 
megválasztásáról szóló törvény – az NKMtv 36. 
szakaszának 3. bekezdése és az Utasítás 9. 
szakaszának 2. bekezdése) 

legkésőbb október 24-én 
24 óráig 

2.6. 
A szavazatszedő bizottság tagjának cseréje 

(Az Utasítás 12. szakasza) 

legkésőbb október 29-én 
24 óráig 

3. Választási lista 

3.1. 

A választási lista előterjesztése 

(Az NKNTtv. 76. szakaszának 1. bekezdése és az 
Utasítás 14. szakasza) 

legkésőbb október 19-én 
24 óráig 
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3.2. 

A választási lista kihirdetése 

(Az NKNTtv. 77. szakaszának 1. bekezdése és az 
Utasítás 20. szakaszának 1. bekezdése) 

azonnal, de legkésőbb a 
választási lista átvételétől 
számított 24 órával, ha 
eleget tesz a feltételeknek 

3.3. 

A választási lista visszavonása 

(Az NKNTtv. 73. szakasza és az Utasítás 20. 
szakaszának 3. bekezdése) 

a választási gyűjtőlista 
megerősítésének napjától, 
illetve legkésőbb október 
23-án 24 óráig  

3.4. 

A választási gyűjtőlista megerősítése és a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzététele 

(Az NKNTtv.  79. szakaszának 1. és 4. bekezdése és az 
Utasítás 22. szakaszának 3. bekezdése) 

október 24-e  

3.5. 

A kihirdetetett választási listához mellékelt 
dokumentációba való betekintéshez való jog  

(Az NKNTtv.  79. szakaszának 5. bekezdése) 

a választási gyűjtőlista 
közzétételétől számított 48 
órán belül 

4. Szavazóhelyek 

4.1. 

Az Igazságügyi Minisztérium azon választók létszámára 
vonatkozó adatainak megküldése, akik a választások 
napján vizsgálati fogságban vagy büntetésvégrehajtási 
intézményben lesznek  

(Az Utasítás 24. szakaszának 3. bekezdése) 

legkésőbb október 9-én 24 
óráig 

 

4.2. 

A szavazóhelyek kijelölése és közzététele a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

(Az NKNTtv. 62. szakasza 1. bekezdésnek 5. pontja és 
az Utasítás 24. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb október 14-én 
24 óráig 

5. Választói különnévjegyzékek 

5.1. 

A választói különnévjegyzékben a bejegyzések és a 
módosítások elvégzése a községi/városi közigazgatási 
hivatal részéről 

(Az NKNTtv. 48. szakaszának 3. bekezdése és az 
Utasítás 27. szakaszának 1. bekezdése) 

a választói 
különnévjegyzék 
lezárásáig, illetve 
legkésőbb október 19-éig 

5.2. 

A nemzeti kisebbségek külön válaszói névjegyzékének 
lezárásáról szóló határozat meghozatala 

(Az NKNTtv.  80. szakaszának 1. bekezdése és az 
Utasítás 28. szakaszának 1. bekezdése) 

október 19-én 
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5.3. 

A választói különnévjegyzékek lezárásáról szóló 
határozat megküldése a Köztársasági Választási 
Bizottságnak 

(Az NKNTtv. 80. szakaszának 3. bekezdése és az 
Utasítás 28. szakaszának 3. bekezdése) 

október 20-án 

5.4. 

A választói különnévjegyzékek lezárásáról szóló 
határozat közzététele a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében 

(Az NKNTtv. 80. szakaszának 3. bekezdése és az 
Utasítás 28. szakaszának 3. bekezdése) 

október 20-án 

5.5. 

A választói különnévjegyzék hitelesített kivonatainak 
megküldés a Köztársasági Választási Bizottsághoz 

(Az NKNTtv. 80. szakaszának 6. bekezdése és az 
Utasítás 29. szakasza) 

a választói 
különnévjegyzék 
lezárásától számított 48 
órán belül, illetve 
legkésőbb október 21-én 
24 óráig 

5.6. 

A választói különnévjegyzékben a bejegyzések és a 
módosítások elvégzése az Államigazgatási és Helyi 
Önkormányzati Minisztérium részéről a választói 
különnévjegyzék lezárása után 

(Az NKNTtv. 57. szakaszának 1. bekezdése és az 
Utasítás 27. szakaszának 2. bekezdése) 

a választói 
különnévjegyzék 
lezárásától október 31-én 
24 óráig 

5.7. 

A Köztársasági Választási Bizottságban az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium 
azon határozatainak átvétele, amelyeken a választói 
különnévjegyzék lezárása utáni a bejegyzések és 
módosítások alapulnak 

(Az NKNTtv. 80. szakaszának 8. és 9. bekezdése és az 
Utasítás 30. szakaszának 1. bekezdése és 31. 
szakaszának 1. bekezdése) 

november 1-jén 24 óráig 

5.8. 

Minden egyes nemzeti kisebbség szavazópolgárai 
végleges létszámának megerősítése és közzététele a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 

(Az NKNTtv. 80. szakaszának 9. bekezdése és az 
Utasítás 32. szakasza) 

azonnal a választói 
különnévjegyzék lezárása 
után a határozatba foglalt 
adatoknak a választói 
különnévjegyzékbe való 
bejegyzése után  

6. A jelöltállító képviselői és a megfigyelők 

6.1. A kihirdetett választási lista jelöltállítójának értesítése a október 29-éig 
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a Köztársasági Választási Bizottság munkáját  
figyelemmel kísérő képviselőkről 

(Az Utasítás 50. szakaszának 8. bekezdése) 

6.2. 

A kihirdetett választási lista jelöltállítójának értesítése a 
a szavazatszedő bizottságok munkáját figyelemmel 
kísérő képviselőkről 

(Az Utasítás 50. szakaszának 9. bekezdése) 

október 24-éig 

6.3. 

A választást lebonyolító szervek munkájának 
figyelemmel kísérése iránti kérelem benyújtása – hazai 
megfigyelők 

(Az Utasítás 51. szakaszának 1. bekezdése) 

október 29-éig 

6.4. 

A választást lebonyolító szervek, illetve a 
szavazatszedő bizottságok munkájának figyelemmel 
kísérése iránti kérelem benyújtása – külföldi megfigyelők 

(Az Utasítás 52. szakaszának 1. bekezdése és 53. 
szakaszának 1. bekezdése) 

október 24-éig 

7. A választások lebonyolítása 

7.1. 

A választópolgárok számára értesítés kiküldése a 
választások megtartásának napjáról és idejéről 

(Az NKNTtv. 85. szakaszának 1. bekezdése és az 
Utasítás 33. szakaszának 2. bekezdése) 

legkésőbb október 29-éig 

7.2. 

A koordinátorok átveszik a választási anyagot a 
Hivatalos Közlönyben 

(Az Utasítás 36. szakaszának 1. bekezdése) 

október 31-éig 

7.3. 

A választási anyag átadása a munkatestületekneka a 
szavazást megelőzően 

(Az Utasítás 36. szakaszának 3. bekezdése) 

legkésőbb október 31-én 
24 óráig 

 

7.4. 

A választási anyag átadása a szavazatszedő 
bizottságoknak 

(Az NKNTtv. 90. szakaszának 8. bekezdése és az 
Utasítás 36. szakaszának 4. bekezdése) 

legkésőbb november 1-én 
24 óráig 

7.5. 
„Választási csend” – a választási propaganda tilalma 

(Az NKMtv. 5. szakaszának 3. bekezdése) 

november 1-jén 24 órától 
november 4-én 20 óráig a 
szavazóhelyek bezárásáig 
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7.6. 
A szavazóhelyek megnyitása és szavazás 

(Az NKNTtv. 87. szakaszának 1. bekezdése) 

november 4-én 7-től 20 
óráig 

8. A választási eredmények megerősítése és közzététele 

8.1. 

A szavazás befejeztével a választási anyagnak a 
választóhelyről a Köztársasági Választási Bizottsághoz 
való eljuttatása 

(Az NKNTtv. 97. szakasza) 

legkésőbb november 5-én 
8 órakor, illetve 12 órával a 
szavazóhelyek bezárása 
után 

8.2. 

A választási összeredményekről szóló jelentés 
megerősítése és közzététele  

(Az NKNTtv. 97a. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 
az Utasítás 49. szakaszának 1. bekezdése) 

legkésőbb november 8-án 
20 óráig 

8.3. 

A választási anyagba való betekintés a Köztársasági 
Választási Bizottság helyiségeiben 

 (Az NKNTtv. 90. szakaszának 12. bekezdése) 

legkésőbb november 9-én 
24 óráig 

9. A választási jog védelme 

9.1. 

Kifogás benyújtása a Köztársasági Választási 
Bizottsághoz 

(Az NKMtv. 95. szakaszának 1. és 3. bekezdése) 

a határozat 
meghozatalától, a 
cselekmény 
végrehajtásától vagy a 
mulasztás elkövetésétől 
számított 24 órán belül 

9.2. 

A kifogással kapcsolatos határozat meghozatala és 
kézbesítése  

(Az NKMtv. 96. szakaszának 1. bekezdése) 

a kifgás átvételétől 
számított 48 órán belül 

9.3. 

Panasz benyújtása a Közigazgatási Bírósághoz a 
Köztársasági Választási Bizttságnak a kifogással 
kapcsolatban hozott határozatára 

(Az NKMtv. 97. szakaszának 1. és 2. bekezdése) 

a határozat átvételétől 
számított 48 órán belül 

9.4. 

A kifogás és az iratok benyújtása a Közigazgatási 
Bírósághoz 

(Az NKMtv. 97. szakaszának 3. bekezdése) 

a panasz átvételétől 
számított 24 órán belül 



7 
 

Sorszám Cselekmény Határidő 

9.5. 
Határozat meghozatala a panasszal kapcsolatban 

(Az NKMtv. 97. szakaszának 5. bekezdése) 

a panasz átvételétől 
számított 48 órán belül 

10. A mandátumok odaítélése és a nemzeti tanács tagjának való megválasztásról 
szóló bizonylat kiadása 

10.1. 

A nemzeti tanács tagjai mandátumának odaítéléséről 
szóló határozat meghozatala 

(Az NKNTtv. 98. szakaszának 8. bekezdése) 

a választási eredmények 
megerősítésétől számított 
három napon belüll 

10.2. 

A nemzeti tanács tagjai számára a mandátum 
odaítéléséről szóló határozat megküldése az 
Államigazgatási és Helyi Önkormányati Minisztériumnak 
és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való 
közzététele 

(Az NKNTtv. 98. szakaszának 9. bekezdése) 

azonnal a határozat 
meghozatala után  

10.3. 

Kereset benyújtása a Közigazgatási Bírósághoz a 
mandátumot odaítélő határozat ellen 

(Az NKNTtv. 98. szakaszának 10. bekezdése) 

a határozat közzétételétől 
számított 24 órán belül  

10.4. 
A keresettel kapcsolatos határozat meghozatala 

(Az NKNTtv. 98. szakaszának 11. bekezdése) 

a kereset átvételétől 
számított 48 órán belül 

10.5. 

A nemzeti tanács tagjának a megválasztásról szóló 
bizonylat kiadása 

(Az NKNTtv. 98. szakaszának 12. bekezdése) 

azonnal a mandátumok 
elosztása után, ha nincs 
közigazgatási eljárás 

 4. Jelen határidőnaplót közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében. 

02. szám 013-88/18. 
Belgrád, 2018. augusztus 21. 

KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 

ELNÖK 

Vladimir Dimitrijević 


