
 

Poznámka: Preklad tohto predpisu zabezpečila Republiková volebná komisia, s cieľom 
uľahčiť účasť vo voľbách pre národnostné rady národnostných menšín všetkým 
zainteresovaným stranám. Tento preklad sa nepovažuje za oficiálny právny akt a v 
prípade akéhokoľvek nesúhlasu za rozhodný sa považuje jedine text predpisu v srbskom 
jazyku. 

 

 Podľa článku 62, odsek 1, bod 15 Zákona o národnostných radách národnostných 
menšín (Úradný vestník Srbskej republiky, č. 72/09, 20/14 – rozhodnutie ÚS, 55/14 a 47/18), 

               Republiková volebná komisia, na zasadnutí uskutočnenom 21. augusta 2018,  
schválila 

 R O Z V R H 

 VYKONÁVANIA VOLEBNÝCH ÚKONOV V POSTUPE 
PRIAMYCH VOLIEB ČLENOV NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH 

MENŠÍN, VYPÍSANÝCH NA 4. NOVEMBRA 2018 

 1. Lehoty na vykonávanie volebných úkonov v postupe pri priamych volieb členov 
národnostných rád národnostných menšín sú stanovené v súlade s: 

                – Rozhodnutím o vypísaní volieb členov národnostných rád národnostných menšín 
(Úradný vestník Srbskej republiky, č. 63/18), 

                – Zákonom o národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník 
Srbskej republiky, č. 72/09, 20/14 - rozhodnutie ÚS, 55/14 a 47/18), 

               – Zákonom o voľbe národných poslancov (Úradný vestník Srbskej republiky, č. 
35/00, 57/03 – rozhodnutie ÚS, 72/03 – št. zákon, 18/04, 85/05 – št. zákon, 101/05 – št. 
zákon, 104/09 – št. zákon, 28/11 - rozhodnutie ÚS a 36/11) 

              – Pokynmi na uksutočnenie priamych volieb členov národnostných rád 
národnostných menšín (Úradný vestník Srbskej republiky, č. 57/18 – prečistený text). 

            2. Rozhodnutie o vypísaní volieb členov národnostných rád národnostných menšín 
nadobudlo platnosť dňom jeho uverejnenia 17. augusta 2018. 

           Rozhodnutím boli priame voľby členov národnostných rád národnostných menšín 
vypísané na 4. novembra 2018. 

           Rozhodnutie stanovuje, že lehoty na uskutočňovanie volebných úkonov začínajú 
plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tohto rozhodnutia. 

          3. Podľa predpisov z bodu 1 tohto rozvrhu, lehoty sú nasledovné:  
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

1. Tlačivá 

1.1. 

Predpisovanie a vydávanie tlačív na vykonávanie 
volebných úkonov 

(článok 62, odsek 2 Zákona o národnostných radách 
národnostných menšín – ZoNRNM a článok 18, odsek 5 
a článok 57 Pokynov) 

najneskôr do 22. augusta 

do 24:00 hodiny 

2. Volebné komisie a pracovné telesá 

2.1. 

Rozhodovanie o stanovení počtu, zloženia a rozsahu 
práce pracovných telies 

(článok 6 Pokynov) 

najneskôr do 4. októbra 

 do 24:00 hodiny 

2.2. 
Predkladanie návrhov na členov pracovných telies 

(článok 7, odsek 1 Pokynov) 

do piatich dní od vynesenia 
rozhodnutia uvedeného v 
bode 2.1. 

2.3. 
Vytvorenie pracovných telies 

(článok 7, odsek 5 Pokynov) 

najneskôr do 14. októbra 

do 24:00 hodiny 

2.4. 

Predkladanie návrhov na členov volebných komisií 
Republikovej volebnej komisii 

(článok 10, odsek 1 Pokynov) 

najneskôr do 19. októbra 

do 24:00 hodiny 

2.5. 

Vytvorenie volebných komisií 

(článok 62, odsek 1, bod 6 a článok 65, odsek 3 
ZoNRNM, článok 36, odsek 3 Zákona o voľbe poslancov 
- ZoVNP a článok 9, odsek 2 Pokynov) 

najneskôr do 24. októbra 

do 24:00 hodiny 

2.6. 
Nahradenie člena volebnej komisie 

(článok 12 Pokynov) 

najneskôr do 29. októbra 
do 24:00 hodiny 

3. Kandidátna listina 

3.1. 
Predloženie kandidátnej listiny 

(článok 76, odsek 1 ZoNRNM a článok 14 Pokynov) 

do 19. októbra  
do 24:00 hodiny 

3.2. 

Vyhlásenie kandidátnej listiny 

(článok 77, odsek 1 ZoNRNM a článok, 20 odsek 1 
Pokynov) 

bezodkladne a najneskôr 
do 24 hodín od prijatia 
kandidátnej listiny, ak spĺňa 
požiadavky 
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

3.3. 
Späťvzatie kandidátnej listiny 

(článok 73 ZoNRNM a článok 20, odsek 3 Pokynov) 

do dňa stanovenia úplnej 
kandidátnej listiny, 
respektíve najneskôr do 23. 
októbra do 24: hodiny 

3.4. 

Stanovenie a zverejnenie úplnej kandidátnej listiny v 
Úradnom vestníku Srbskej republiky 

(článok 79 ods. 1 a 4 ZoNRNM a článok 22, odsek 3 
Pokynov) 

 
 
24. októbra 

3.5. 

Právo na nahliadnutie do predloženej dokumentácie k 
vyhlásenej kandidátnej listine 

(článok 79, odsek 5 ZoNRNM)  

do 48 hodín odo dňa 
uverejnenia úplnej 
kandidátnej listiny 

4. Miesta konania volieb 

4.1. 

Doručenie údajov Ministerstva spravodlivosti o počte 
voličov, ktorí budú v deň konania volieb vo väzbe alebo 
vo výkone trestu odňatia slobody 

(článok 24, odsek 3 Pokynov) 

 
 
najneskôr do 9. októbra  
do 24:00 hodiny 

4.2. 

Stanovenie a zverejnenie miest konania volieb v 
Úradnom vestníku Srbskej republiky  

(článok 62, odsek 1, bod 5 ZoNRNM a článok 24, odsek 
1 Pokynov) 

 
najneskôr do 14. októbra 
do 24:00 hodiny 

5. Osobitné zoznamy voličov 

5.1. 

Zápis a zmeny v osobitnom zozname voličov zo strany 
okresnej/mestskej správy 

(článok 48, odsek 3 ZoNRNM a článok 27, odsek 1 
Pokynov) 

 
do uzavretia osobitného 
zoznamu voličov, 
respektíve najneskôr do 19. 
októbra 

5.2. 

Vynesenie rozhodnutia o uzatvorení osobitných 
zoznamov voličov národnostných menšín 

(článok 80 ods. 1 ZoNRNM a článok 28, odsek 1 
Pokynov) 

 
 
19. októbra 

5.3. 

Predloženie rozhodnutia o uzatvorení osobitných 
zoznamov voličov Republikovej volebnej komisii 

(článok 80 ods. 3 ZoNRNM a článok 28, odsek 3 
Pokynov) 

 
 
20. októbra 

5.4. Uverejnenie Rozhodnutia o uzatvrorení osobitných 
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

zoznamov voličov v Úradnom vestníku Srbskej republiky  

(článok 80, odsek 3 ZoNRNM a článok 28, odsek 3 
Pokynov)  

20. októbra 

5.5. 

Predloženie Republikovej volebnej komisii overených 
výpisov zo zoznamu voličov 

(článok 80, odsek 6 ZoNRNM a článok 29 Pokynov) 

do 48 hodín od uzavretia 
osobitného zoznamu 
voličov, respektíve do 21. 
októbra do 24:00 hodiny 

5.6. 

Zápis a zmeny v osobitnom zozname voličov zo strany 
Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy po 
uzatvorení osobitného zoznamu voličov 

(článok 57, odsek 1 ZoNRNM a článok 27, odsek 2 
Pokynov) 

 
 
od uzatvorenia osobitného 
zoznamu voličov do 31. 
októbra do 24:00 hodiny 

5.7. 

Prijem v Republikovej volebnej komisii rozhodnutí 
Ministerstva štátnej správy a miestnej samosprávy, na 
ktorých sú založené zemny v osobitnom zozname 
voličov po uzatvorení osobitného zoznamu voličov 

(článok 80, odseky 8 a 9 ZoNRNM, článok 30, odsek 1 a 
článok 31, odsek 1 Pokynov) 

 
 
do 1. novembra 
do 24:00 hodiny 

5.8. 

Stanovenie a uverejnenie konečného počtu voličov pre 
každú národnostnú menšinu v Úradnom vestníku 
Srbskej republiky  

(článok 80, odsek 9 ZoNRNM a článok 32 Pokynov) 

Bezodkladne po zadaní 
údajov z rozhodnutia o 
zmenách v osobitnom 
zozname voličov po 
uzatvorení osobitného 
zoznamu voličov 

6. Zástupcovia predkladateľov a pozorovatelia 

6.1. 

Oboznámenie predkladateľov vyhlásenej kandidátnej 
listiny o zástupcoch pre sledovanie práce Republikovej 
volebnej komisie 

(článok 50, odsek 8 Pokynov) 

 
 
do 29. októbra 

6.2. 

Oboznámenie predkladateľov vyhlásenej kandidátnej 
listiny o zástupcoch pre sledovanie práce volebných 
komisií 

(článok 50, odsek 9 Pokynov) 

 
 
do 24. októbra 

6.3. 

Predkladanie prihlášky na sledovanie práce orgánu 

na uskutočnenie volieb – domáci pozorovatelia 

(článok 51, odsek 1 Pokynov) 

 
 
do 29. októbra 

6.4. Predloženie prihlášky na sledovanie práce orgánov 
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

na uskutočnenie volieb, respektíve práce volebných 
komisií – zahraniční pozorovatelia 

(článok 52, odsek 1 a článok 53, odsek 1 Pokynov) 

do 24. októbra 

7. Konanie volieb 

7.1. 

Predloženie oznámenie voličom o dátume a čase 
konania volieb   

(článok 85, odsek 1 ZoNRNM a článok 33, odsek 2 
Pokynov) 

 
 
najneskôr do 29. októbra 

7.2. 

Prevzatie volebného materiálu zo strany koordinátora v 
Úradnom vestníku Srbskej republiky 

(článok 36, odsek 1 Pokynov) 

 
 
31. októbra 

7.3. 

Odovzdanie volebného materiálu pracovným telesám 
pred hlasovaním 

(článok 36, odsek 3 Pokynov) 

 
najneskôr do 31. októbra 
do 24:00 hodiny 

7.4. 

Odovzdanie volebného materiálu volebným komisiám 

(článok 90, odsek 8 ZoNRNM a článok 36, odsek 4 
Pokynov) 

 
najneskôr do 1. novembra 
do 24:00 hodiny 

7.5. 
"Predvolebné ticho" – zákaz volebnej propagandy 

(článok 5, odsek 3 ZoVNP) 

od 1. novembra do 24:00 
hodín do uzavretia miest 
konania volieb 4. novembra 
o 20:00 hodine 

7.6. 
Otvorenie miest konania volieb a hlasovanie 

(článok 87, odsek 1 ZoNRNM) 

 
4. novembra. od 7:00 do 
20:00 hodiny  

8. Zistenie a uverejnenie výsledkov volieb 

8.1. 

Predloženie volebného materiálu Republikovej volebnej 
komisii z miesta konania volieb po hlasovaní 

(článok 97 ZoNRNM) 

najneskôr 5. novembra do 
8:00 hodiny, respektíve do  
12. hodín od zatvorenia 
miesta konania volieb 

8.2. 

Zistenie a uverejnenie správ s celkovými výsledkami 
volieb 

(článok 97a, odseky 1 a 2 ZoNRNM a článok 49, odsek 1 
Pokynov) 

 
 
najneskôr do 8. novembra 
do 20:00 hodiny 

8.3. 
Nahliadnutie do volebného materiálu v priestoroch 
Republikovej volebnej komisie 

 
najneskôr do 9. novembra 
do 24:00 hodiny 
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

(článok 90, odsek 12 ZoNRNM) 

9. Ochrana volebného práva  

9.1. 
Predloženie sťažnosti Republikovej volebnej komisii  

(článok 95 odseky 1 a 3 ZoVNP) 

do 24 hodín od chvíle, keď 
bolo vynesené rozhodnutie, 
vykonaný úkon alebo 
urobená chyba 

9.2. 
Vynesenie a doručenie rozhodnutia ohľadom sťažnosti 

(článok 96 ods. 1 ZoVNP) 

do 48 hodín od chvíle 
prijatia sťažnosti 

9.3. 

Odvolanie Správnemu súdu proti rozhodnutiu 
republikovej volebnej komisie na základe sťažnosti 

(článok 97 ods. 1 a 2 ZoVNP) 

 
do 48 hodín od chvíle 
prijatia rozhodnutia 

9.4. 
Predloženie sťažnosti so spismi Správnemu súdu 

(článok 97 ods. 3 ZoVNP) 

do 24 hodín od prijatia 
sťažnosti 

9.5. 
Vynesenie rozhodnutia o sťažnosti 

(článok 97 ods. 5 ZoVNP) 

do 48 hodín od prijatia 
sťažnosti 

10. Pridelenie mandátov a vydávanie osvedčenia o zvolení za člena národnostnej rady 

10.1. 

Vynesenie rozhodnutia o prirdelení mandátov členov 
národnostnej rady 

(článok 98, odsek 8 ZoNRNM) 

do troch dní odo dňa 
zistenia výsledkov volieb 

10.2. 

Predloženie rozhodnutia o pridelení mandátov členom 
národnostnej rady Ministerstvu štátnej správy a miestnej 
samosprávy a uverejnenie v Úradnom vestníku Srbskej 
republiky  

(článok 98, odsek 9 ZoNRNM) 

hneď po vynesení 
rozhodnutia 

10.3. 

Predloženie žaloby Správnemu súdu proti rozhodnutiu o 
pridelení mandátov 

(§ 98 ods. 10 ZoNRNM) 

do 24 hodín od uverejnenia 
rozhodnutia 

10.4. 
Vynesenie rozhodnutia ohľadom žaloby 

(článok 98, odsek 11 ZoNRNM) 

do 48 hodín od prijatia 
žaloby 

10.5. Vydávanie osvedčenia o zvolení člena národnostnej rady 
hneď po pridelení mandátu, 
ak neexistuje správny spor 
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Por. 
číslo 

Úkon Lehota 

(§ 98 ods. 12 ZoNRNM) 

 4. Tento rozvrh uverejniť v Úradnom vestníku Srbskej republiky. 

02 číslo 013-88/18 
 
V Belehrade 21. augusta 2018 

REPUBLIKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

 

PREDSEDA 

Vladimir Dimitrijević 


