
 

Poznámka: Překlad tohoto předpisu zajistila Republiková volební komise, za účelem aby se všem 
kteří o to mají zájem zlehčila účast na volbách pro národní rady národnostních menšin. Tento 
překlad se nepovažuje veřejným právním aktem a v případě jakékoli nesouhlasu, platný je jedině 
text předpisu v srbském jazyce. 

 
 
 Na základě článku 62 odst. 1 v bodě 15) zákona o národních radách národnostních 
menšin („Službeni glasnik RS“, č. 72/09, 20/14 - usnesení US, 55/14 a 47/18), 
 
 Republiková volební komise na zasedání konaném 21. srpna 2018, zveřejnila 
 

ROZVRH  LHŮT 
PRO  VÝKON  VOLEBNÍCH  ÚKONŮ  V  POSTUPU  PŘÍMÝCH  VOLEB  

PRO  ČLENY  NÁRODNÍCH  RAD  NÁRODNOSTNÍCH  MENŠIN, 
VYPSANÝCH  KE  DNI  4. LISTOPADU  2018  

 
 1. Lhůty pro výkon volebních úkonů v postupu provádění přímých voleb pro členy 
národních rad národnostních menšin stanoveny jsou v souladu s: 

- Rozhodnutím o vypsání voleb pro členy národních rad národnostních menšin („Službeni 
glasnik RS“, číslo 63/18), 

- Zákonem o národních radách národnostních menšin („Službeni glasnik RS“, číslo 72/09, 
20/14 - usnesení US, 55/14 a 47/18), 

- Zákonem o volbě národních poslanců („Službeni glasnik RS“, číslo 35/00, 57/03 - 
usnesení US, 72/03 - jiný zákon, 18/04, 85/05 - jiný zákon, 101/05 - jiný zákon, 104/09 - 
jiný zákon, 28/11 - usnesení US a 36/11), 

- Návodem pro provádění přímých voleb  pro členy národních rad národnostních 
menšin(„Službeni glasnik RS“, číslo 57/18 - finální text). 
 
2. Rozhodnutí o vypsání voleb pro členy národních rad národnostních menšin 

 vstoupilo v platnost dnem zveřejnění, 17. srpna 2018.  
Rozhodnutím byly přímé volby pro členy národních rad národnostních menšin  

vypsané ke dni 4. listopadu 2018. 
Rozhodnutím je stanoveno že lhůty pro výkon volebních úkonů začínají plynout ode dne 

vstoupení v platnost tohoto rozhodnutí. 
 
3. Podle předpisů dle bodu 1. tohoto rozvrhu lhůt, lhůty jsou následující: 

 

Poř. 
čís. 

Úkon Lhůta 

1. Tiskopisy 

1.1. Předepisování a zveřejnění tiskopisů pro provádění volebních úkonů 
(článek 62 odst. 2 zákona o národních radách národnostních menšin - 
ZoNSNM a článek 18 odst. 5 a článek 57 Návodu) 

nejpozději  
22. srpna  
ve 24 hodin  

Poř.  
čís.  

Úkon Lhůta 

2. Volební výbory a pracovní skupiny 

2.1. Zveřejnění rozhodnutí o stanovení počtu, obsazení a objemu nejpozději  



 

Poř. 
čís. 

Úkon Lhůta 

práce pracovních skupin 
(článek 6 Návodu) 

4. října v 24 hodin 

2.2. Doručování návrhu pro členy pracovních skupin 
(článek 7 odst. 1 Návodu) 

ve lhůtě pěti dnů 
ode dne zveřejnění 
rozhodnutí dle bodu 
2.1. 

2.3. Zformování pracovních skupin 
(článek 7 odst. 5 Návodu) 

nejpozději  
14. října v 24 hodin 

2.4. Doručování návrhů pro členy volebních výborů Republikové 
volební komisi 

nejpozději  
19. října v 24 hodin 

2.5. Ustanovení volebních výborů 
(článek 62 odst. 1 v bodě 6 a článek 65 odst. 3 ZoNSNM,  
článek 36 odst. 3 zákona o volbě národních poslanců - ZoINP a článek 9 
odst. 2 Návodu 

nejpozději  
24. října v 24 hodin 

2.6. Obměna člena národní rady volebního výboru 
(článek 12 Návodu) 

nejpozději  
29. října v 24 hodin 

3. Volební listina 

3.1. Předkládání volební listiny 
(článek 76 odst. 1 ZoNSNM a článek 14 Návodu) 

do 19. října  
v 24 hodin 

3.2. Vyhlášení volební listiny 
(článek 77 odst. 1 ZoNSNM a článek 20 odst. 1 Návodu) 

ihned, a nejpozději 
ve lhůtě 24 hodin 
od času obdržení 
volební listiny když 
splňuje podmínky 

3.3. Stažení volební listiny 
(článek 73 ZoNSNM a článek 20 odst. 3 Návodu) 

do dne stanovení 
hromadné volební  
listiny, tzn. nejpozději 
23. října v 24 hodin 

3.4. Ustanovení a zveřejnění hromadné volební listiny v „Službeni glasnik 
Republike Srbije“  
(článek 79 odst. 1 a 4  ZoNSNM a článek 22 odst. 3 Návodu) 

24. října 

3.5. Právo nahlédnutí do dokumentace která byla předložena s vyhlášenou 
volební listinou 
(článek 79 odst. 5 ZoNSNM) 

ve lhůtě 48 hodin  
ode dne zveřejnění 
hromadné volební 
 listiny 

4. Volební místa 

4.1. Doručování údajů Ministerstvu spravedlnosti o počtu voličů  
kteří se v den voleb budou nacházet ve vazbě nebo výkonu závodní 
sankce 
(článek 24 odst. 3 Návodu) 

nejpozději 
9. října v 24 hodin 

4.2. Stanovení a zveřejnění volebních míst v „Službeni glasnik Republike 
Srbije“  
(článek 62 odst. 1 v bodě 5 ZoNSNM a článek 24 odst. 1  
Návodu) 

nejpozději 
14. října v 24 hodin 



 

Poř. 
čís. 

Úkon Lhůta 

5. Zvláštní volební seznamy 

5.1. Zápis a změny ve zvláštním volebním seznamu ze strany 
obvodní / městské správy 
(článek 48 odst. 3 ZoNSNM a článek 27 odst. 1 Návodu) 

do uzavření zvlášt- 
ního volebního 
seznamu, případně 
nejpozději 19.října 

5.2. Vynesení Rozhodnutí o uzavření zvláštních volebních  
seznamů národnostních menšin 
(článek 80 odst. 1 ZoNSNM a článek 28 odst. 1 Návodu) 

19. října 

5.3. Doručení Rozhodnutí o uzavření zvláštních volebních  
seznamů Republikové volební komisi 
(článek 80 odst. 3 ZoNSNM a článek 28 odst. 3 Návodu) 

20. října 

5.4. Zveřejnění Rozhodnutí o uzavření zvláštních volebních  
seznamů v „Službeni glasnik Republike Srbije“  
(článek 80 odst. 3 ZoNSNM a článek 28 odst. 3 Návodu) 

20. října 

5.5. Doručení REpublikové volební komisi ověřených výpisů ze zvláštních 
volebních seznamů 
(článek 80 odst. 6 ZoNSNM a článek 29 Návodu) 

ve lhůtě 48 hodin od 
uzavření zvláštního 
volebního seznamu, 
případně nejpozději  
21. října v 24 hodin 

5.6. Zápis a změny ve zvláštním volebním seznamu ze strany 
Ministerstva státní správy a lokální samosprávy po uzavření 
zvláštního volebního seznamu 
(článek 57 odst. 1 ZoNSNM a článek 27 odst. 2 Návodu) 

od uzavření zvlášt- 
ního volebního 
seznamu do 31.  
října v 24 hodin 

5.7. Doručení Republikové volební komisi rozhodnutí Ministerstva 
státní správy a lokální samosprávy na kterých jsou založené 
změny v zvláštním volebním seznamu po uzavření zvláštního volebního 
seznamu 
(článek 80 odst. 8 a 9 ZoNSNM a článek 30 odst. 1 a článek 
31 odst. 1 Návodu) 

do 1. listopadu 
v 24 hodin 

5.8. Stanovení a zveřejnění v „Službeni glasnik Republike Srbije“  
konečného počtu voličů pro každou národnostní menšinu 
(článek 80 odst. 9 ZoNSNM a článek 32 Návodu) 

ihned po zapsání 
údajů z rozhodnutí 
o změně v zvláštním 
volebním seznamu 
po uzavření zvlášt- 
ního volebního 
seznamu 

6. Zástupci navrhovatelů a pozorovatelé 

6.1. Informace navrhovatele vyhlášené volební listiny o zástupcích 
pro sledování práce Republikové volební komise 
(článek 50 odst. 8 Návodu) 

do 29. října 
 

6.2. Informace navrhovatele vyhlášené volební listiny o zástupcích 
pro sledování práce volebních výborů 
(článek 50 odst. 9 Návodu) 

do 24. října 

6.3. Podávání přihlášky pro sledování práce orgánů pro 
provádění voleb - tuzemští pozorovatelé 
(článek 51 odst. 1 Návodu) 

do 29. října 



 

Poř. 
čís. 

Úkon Lhůta 

6.4. Podávání přihlášky pro sledování práce orgánů pro prová- 
dění voleb, případně práce volebních výborů - zahraniční  
pozorovatelé 
(článek 52 odst. 1 a článek 53 odst. 1 Návodu) 

do 24. října 

7. Provádění voleb 

7.1. Doručování informačních lístků voličům o datu a čase konání 
voleb 
(článek 85 odst. 1 ZoNSNM a článek 33 odst. 2 Návodu) 

nejpozději 29. října 

7.2. Převzatí volebního materiálu ze strany koordinátora v tiskárně 
„Službeni glasnik“  
(článek 36 odst. 1  Návodu) 

31. října 

7.3. Předání volebního materiálu pracovním skupinám před  
volbami 
(článek 36 odst. 3  Návodu) 

nejpozději 
31. října v 24 hodin 

7.4. Předání volebního materiálu volebním výborům 
(článek 90 odst. 8 ZoNSNM a článek 36 odst. 4 Návodu) 

nejpozději 
1. listopadu v 24  
hodin 

7.5. „Předvolební ticho“ - zákaz volební propagandy  
(článek 5 odst. 3  ZoINP) 

od 1. listopadu v 24 
hodin do uzavření 
volebních míst 4.  
listopadu v 20 hodin 

7.6. Otevření volebních míst a hlasování 
(článek 87 odst. 1 ZoNSNM) 

4. listopadu, od  
7 do 20 hodin 

8. Stanovení a zveřejnění výsledků voleb 

8.1. Doručování volebního materiálu Republikové volební komisi 
z volebního místa po volbách 
(článek 87 ZoNSNM) 

nejpozději 5. listo- 
padu v 8 hodin, 
případně 12 hodin 
od chvíle uzavření 
volebního místa 

8.2. Stanovení a zveřejnění zprávy o celkových výsledcích voleb 
(článek 97 odst. 1 a 2 ZoNSNM a článek 49 odst. 1 Návodu) 

nejpozději 8. listo- 
padu v 20 hodin 

8.3. Nahlédnutí do volebního materiálu v místnostech Republikové 
volební komise 
(článek 90 odst. 12 ZoNSNM) 

nejpozději 9. listo- 
padu v 24 hodin 
 

9. Ochrana volebního práva 

9.1. Podávání námitek Republikové volební komisi 
(článek 95 odst. 1 a 3 ZoNSNM) 

ve lhůtě 24 hodin 
od chvíle kdy bylo  
vyneseno rozhod- 
nutí, proveden  
úkon nebo učiněno  
nedopatření 

9.2. Vynesení a doručení rozhodnutí o námitce 
(článek 96 odst. 1 ZoINP) 

ve lhůtě 48 hodin  
od chvíle příjmu 
námitky 



 

Poř. 
čís. 

Úkon Lhůta 

9.3. Žaloba Správnímu soudu proti rozhodnutí Republikové  
volební komise dle námitky 
(článek 97 odst. 1 a 2 ZoINP) 

ve lhůtě 48 hodin  
od chvíle příjmu 
rozhodnutí 

9.4. Doručení námitky včetně spisů Správnímu soudu 
(článek 97 odst. 3 ZoINP) 

ve lhůtě 24 hodin  
od chvíle příjmu 
žaloby 

9.5. Vynesení rozhodnutí o žalobě 
(článek 97 odst. 5 ZoINP) 

ve lhůtě 48 hodin  
od chvíle příjmu 
žaloby 

10. Přidělení mandátů a vystavení osvědčení o zvolení za člena 
národní rady 

10.1 Vynesení rozhodnutí o přidělení mandátů členům národní  
rady  
(článek 98 odst. 8 ZoNSNM) 

ve lhůtě tří dnů ode 
dne stanovení 
výsledků voleb  

10.2 Doručení rozhodnutí o přidělení mandátů členům národní 
rady Ministerstvu pro státní správu a lokální samosprávu a 
zveřejnění v „Službeni glasnik Republike Srbije“  
(článek 98 odst. 9 ZoNSNM) 

ihned po vynesení  
rozhodnutí 

10.3 Žaloba Správnímu soudu proti rozhodnutí o přidělení  
mandátů 
(článek 98 odst. 10 ZoNSNM) 

ve lhůtě 24 hodin  
od zveřejnění  
rozhodnutí 

10.4 Vynesení rozhodnutí o žalobě 
(článek 98 odst. 11 ZoNSNM) 

ve lhůtě 48 hodin  
od obdržení žaloby 

10.5 Vystavení osvědčení o zvolení za člena národní rady  
(článek 98 odst. 12 ZoNSNM) 

ihned po udělení 
mandátů, když ne- 
existuje správní  
spor 

 
 
 4. Tento rozvrh lhůt zveřejnit v „Službeni glasnik Republike Srbije“ . 
 
02 číslo 013-88/18 
V Bělehradě, 21. srpna 2018  
 

REPUBLIKOVÁ VOLEBNÍ KOMISE 
 

              PŘEDSEDA 
     
         Vladimir Dimitrijević 


