
 

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 4) и член 66, алинея 3 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, състояло се на 21 август 2018 година, 
Републииканската избиратела комисия прие следните 

П Р А В И Л А 

ЗА РАБОТА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕКИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

СЪВЕТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 

I. УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1. 

 Тези правила регулират по-конкретно работата на секционните 
избирателни комисии, образувани в съответствие с Инструкцията за 
провеждане на преки избори за членове на националните съвети на 
националните малцинства („Служебен вестник на Република Сърбия“ № 
57/18 - консолидиран текст), по провеждане на гласуването и определяне на 
резултатите от гласуването на преките избори за членове на националните 
съвети на националните малцинства (наричани по-долу: избори). 

Член 2. 

 (1) Секционната избирателна комисия организира гласуването в 
избирателната секция, осигурява правилност и тайност на гласуването, 
определя резултатите от гласуването в избирателната секция и изпълнява 
други задачи в съответствие със закона, Инструкцията за провеждане на 
преки избори за членове на националните съвети на националните 
малцинства и тези правила. 

 (2) Секционната избирателна комисия взема решения с 
мнозинство от общия брой на членовете си. 

 (3) Работата на секционната избирателна комисия е публична.  

 (4) Докато избирателната секция е отворена и по време на 
гласуването всички членове на секционната избирателна комисия или 
техните заместници трябва да присъстват в избирателната секция. 

 (5) Всички членове и заместник-членове на секционната 
избирателна комисия са длъжни през цялото време на гласуването и на 
видно място да носят в избирателната секция идентификационните си 
карти, които са им предоставени от Републиканската избирателна комисия. 

 (6) Членовете на секционната избирателна комисия, които са 
назначени да работят със спрея с невидимо мастило, но гласуват в друга 
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избирателна секция, ще бъдат допуснати да гласуват в своята избирателна 
секция въз основа на решението за назначаване за член на секционната 
избирателна комисия. 

II. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ МАТЕРИАЛ 

Член 3. 

 (1) Работните органи на Републиканската избирателна комисия 
(наричани по-долу: Работни органи) и органите на общинската/градската  
администрация са длъжни да предадат на секционните избирателни 
комисии изборния материал за провеждане на гласуването в избирателната 
секция не по-късно от 48 часа преди изборния ден. 

 (2) Списъкът на изборния материал, който се предава на всяка 
секционна избирателна комисия за провеждане на изборите, се съдържа в 
протокола за предаване/приемане на изборния материал преди гласуването 
между Работния орган и секционната избирателната комисия по образец, 
утвърден от Републиканската избирателна комисия. 

Член 4. 

 (1) Освен материала, посочен в протокола за предаване/приемане 
на изборния материал преди гласуването между Работния орган и 
секционната избирателна комисия, при предаването/приемането на 
изборния материал преди гласуването секционната избирателна комисия 
получава формуляр за логическо-изчислителен контрол на резултатите от 
гласуването в избирателната секция, чиято бланка е приложена към тези 
правила и е неразделна част от тях. 

 (2) Общинският / градският административен орган осигурява на 
всяка секционна избирателна комисия толкова бланки на контролния 
формуляр, колкото са националните съвети, за които се гласува във всяка 
избирателна секция. 

III. ПОДГОТОВКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО 

Член 5. 

 (1) В изборния ден секционната избирателна комисия се събира в 
избирателната секция в 6:00 часа, за да извърши подготвката за откриване 
на гласуването. 

 (2) Членовете на секционната избирателна комисия извършват 
подготовката за откриване на гласуването в следния ред: отварят 
запечатания със защитната ключалка чувал с изборния материал, 
проверяват дали полученият материал за гласуване е правилен и пълен, 
организират избирателната секция и се договарят за начина на работа и 
разпределението на задълженията по време на гласуването. 

 (3) По време на предаването/приемането на изборния материал 
след гласуването секционната избирателна комисия задължително предава 
на Работния орган защитната ключалка, която е свалена от чувала с 
изборния материал. 
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а) Определяне на пълнотата и правилността на изборния материал 

Член 6. 

 (1) Секционната избирателна комисия сравнява получения 
изборен материал с протокола за предаване/приемане на изборния 
материал преди гласуването между Работния орган и секционната 
избирателна комисия и по този начин установява дали полученият 
материал е пълен и правилен. 

 (2) Ако някои изборни книжа липсват, секционната избирателна 
комисия посочва това в протокола за работата на секционната избирателна 
комисия по провеждане на гласуването и определяне на резултатите от 
гласуването на изборите за членове на националния съвет на даденото 
национално малцинство (наричан по-долу: протокол за работата на 
секционната избирателна комисия) и незабавно съобщава този факт на 
Работния орган.           

 (3) Ако секционната избирателна комисия не получи достатъчен 
брой бюлетини за гласуване, тя отваря избирателната секция с бюлетините, 
които е получила, а липсващите бюлетини ще й бъдат предоставени по 
време на гласуването. 

б) Организиране на избирателната секция 

Член 7. 

 (1) Членовете на секционната избирателна комисия организират 
избирателната секция, като поставят на видно място номера и 
наименованието на избирателната секция, извадката от Решението за 
определяне на избирателните секции и Националното знаме на Република 
Сърбия, както и интегралните листи на кандидатите за членове на всеки 
национален съвет, който се избира в избирателната секция.    

 (2) След това секционната избирателна комисия организира 
помещението за гласуване така, че от входа до избирателната кутия да 
бъдат поставени работните места за провеждане на изборните действия в 
следния ред: 

 1) място за члена на секционната избирателна комисия, който 
извършва проверка с ултравиолетовата лампа; 

 2) място, на което се установява самоличността на избирателите; 

 3) място, на което се намират извлеченията от специалните 
избирателни списъци за гласуване в избирателната секция (наричани по-
долу: извлечения от избирателния списък) за всеки национален съвет, 
който се избира в избирателната секция, както и специалните извлечения от 
избирателния списък за гласуване на избиратели, намиращи се  на военна 
служба, военно учение или обучение в поделенията или институциите на 
Войската на Сърбия; 

 4) място, на което се предават бюлетините за гласуване;  

 5) място, на което член на секционната избирателна комисия 
маркира със спрей пръст на избирателите; 

 6) паравани за гласуване, които трябва да бъдат поставени така, 
че да гарантират тайната на гласуването; 

 7) избирателна кутия. 
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Член 8. 

 (1) Секционната избирателна комисия проверява дали в 
избирателната секция и на 50 метра от избирателната секция са изложени 
символите и други пропагандни материали на предложителите на 
кандидатските листи. 

 (2) Ако в избирателната секция и на 50 метра от избирателната 
секция е изложен пропаганден предизборен материал, секционната 
избирателна комисия го отстранява или ако не може да го отстрани, за 
необходимостта от отстраняване на материала информира Работния орган, 
който се обръща към компетентната общинска / градска комунална служба с 
искане за отстраняване. 

в) Договор за разпределение на задълженията 

Член 9. 

 Членовете на секционната избирателна комисия се договарят за 
разпределението на задълженията, като най-важното е да се определи на 
кои членове или заместник-членове ще бъде поверено извършването на 
следните изборни действия: 

 1) проверка с ултравиолетовата лампа; 

 2) установяване на самоличността на избирателите; 

 3) работа с извлеченията от избирателния списък за всеки 
национален съвет, който се избира в избирателната секция, както и със 
специалните извлечения от избирателния списък за гласуване на 
избиратели, намиращи се на военна служба, военно учение или обучение в 
поделенията или институциите на Войската на Сърбия; 

 4) охраняване и предаване на бюлетините за гласуване; 

 5) работа със спрея за маркиране на пръст на избирателите; 

 6) инструктиране на избирателите относно гласуването. 

Член 10. 

 (1) Преди отварянето на избирателната секция председателят на 
секционната избирателна комисия вписва в Протокола за работата на 
секционната избирателна комисия имената на присъстващите членове и 
заместник-членове на секционната избирателна комисия. 

 (2) Освен че вписва членовете и заместник-членовете на 
секционната избирателна комисия в Протокола за работата на секционната 
избирателна комисия, председателят на секционната избирателна комисия 
е длъжен да впише имената на присъстващите членове и заместник-
членове на секционната избирателна комисия и в списъка на 
присъстващите лица в избирателната секция, който се подписва от 
присъстващите членове и заместник-членове на секционните избирателни 
комисии. 

 (3) Списъкът,  посочен в алинея 2 от настоящия член, служи като 
основа за изплащане на възбнаграждението за работата в секционната 
избирателна комисия. 
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IV. ОТВАРЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ 

Член 11. 

 (1) След като извърши подготовката за провеждане на 
гласуването, секционната избирателна комисия приема заключение, че 
гласуването може да започне и го посочва в Протокола за работата на 
секционната избирателна комисия. 

 (2) Избирателната секция се отваря в 7:00 часа в изборния ден. 

Проверка на изправността на избирателната кутия 

Член 12. 

 (1) В избирателната секция се намира една избирателна кутия, 
която се използва за гласуване на изборите за членове на всички 
национални съвети, които се избират в избирателната секция. 

 (2) Проверката на изправността на избирателната кутия се 
извършва в присъствието на първия избирател, който дойде в 
избирателната секция, а резултатът от проверката се вписва в контролния 
лист за проверка на изправността на избирателната кутия (наричан по-долу: 
Контролен лист). 

 (3) Процедурата за проверка се извършва в следния ред: 

 1) когато в избирателната секция влезе първият избирател, който 
не е член на секционната избирателна комисия, секционната избирателна 
комисия извършва проверка с ултравиолетовата лампа, установява 
неговата самоличност и проверява дали той е вписан в някое от 
извлеченията от избирателния списък; 

 2) В присъствието на този избирател секционната избирателна 
комисия проверява дали избирателната кутия е изправна и празна; 

 3) Контролният лист се попълва и в него се вписва в кое 
извлечение от избирателния списък и под кой номер е вписан избирателят, 
след което Контролният лист се подписва от всички членове или заместник-
членове на секционната избирателна комисия и от избирателя, който е 
дошъл пръв в избирателната секция; 

 4) в присъствието на първия избирател Контролният лист се пуска 
в избирателната кутия, която след това се затваря и запечатва с шарен 
конец и печатен восък; 

 5) секционната избирателна комисия посочва всички извършени 
действия във всички протоколи за работата на секционната избирателна 
комисия за всеки национален съвет, който се избира в избирателната 
секция. 

Член 13. 

 Проверката на изправността на избирателната кутия не може да 
бъде извършена в присъствието на избирател, за когото след проверка с 
ултравиолетовата лампа е установено, че е гласувал в друга избирателна 
секция, избирател, който няма валиден документ за самоличност или 
избирател, който не е вписан в нито едно извлечение от избирателния 
списък. 
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V. ГЛАСУВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ 

Член 14. 

 Когато избирателят влезе в избирателната секция, секционната 
избирателна комисия е длъжна да предприеме следните действия:  
проверява дали избирателят е гласувал в друга избирателна секция, 
установява самоличността на избирателя, проверява дали избирателят е 
вписан в едно от извлеченията от  избирателния списък, предава му 
бюлетина за гласуване, маркира пръст на избирателя със спрея и 
инструктира избирателя относно начина на гласуване. 

а) Проверка дали избирателят е гласувал в друга избирателна секция 

Член 15. 

 (1) Когато влезе в избирателната секция, избирателят се 
доближава до члена на секционната избирателна комисия с 
ултравиолетовата лампа, който проверява дали показалецът на дясната 
ръка на избирателя вече е маркиран с невидимо мастило. 

 (2) В случай че избирателят няма показалец на дясната ръка, 
проверява се дали останалите пръсти на дясната му ръка са маркирани с 
невидимо мастило, а ако избирателят няма дясна ръка, проверява се дали 
пръстите на лявата му ръка са маркирани с невидимо мастило.                                            

 (3) Ако след проверката с ултравиолетовата лампа се установи, че 
избирателят е гласувал в друга избирателна секция, той не може да бъде 
допуснат да гласува и е длъжен незабавно да напусне избирателната 
секция. 

б) Установяване на самоличността на избирателя 

Член 16. 

 (1) След като се установи, че избирателят не е гласувал, той се 
доближава до следващия член на секционната избирателна комисия, 
съобщава му своето име и фамилия, предава му съобщението за датата и 
часа на изборите, ако го носи със себе си, и доказва своята самоличност. 

 (2) Избирателят може да бъде допуснат до гласуване и без 
съобщението за деня и часа на изборите, таке че секционната избирателна 
комисия не може да го обуславя с представяне на това съобщение и трябва 
да пристъпи към намиране на избирателя в извлечението от избирателния 
списък според наличната информация за избирателя от неговия документ 
за самоличност.                                    

 (3) Избирателят не може да бъде допуснат да гласува, ако не 
представи доказателство за своята самоличност. 

 (4) Избирателят доказва своята самоличност с валидна лична 
карта или валиден документ за задгранично пътуване (паспорт). 

 (5) Секционната избирателна комисия е длъжна да допусне до 
гласуване избирателя, който докаже своята самоличност с лична карта с 
изтекъл срок, при условие че представи удостоверение от Министерството 
на вътрешните работи, че е подал молба за издаване на нова лична карта.                             

 (6) В случай че в избирателната секция влезе избирател, който 
притежава валиден документ, посочен в ал. 4 от този член, в който  
фамилното му име се различава от фамилното му име в извлечението от 
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избирателния списък, секционната избирателна комисия ще допусне 
избирателя да гласува, независимо от това обстоятелство, при условие че 
въз основа на снимката на избирателя и единния граждански номер в 
документа, с който той доказва своята самоличност, може да установи, че 
става дума за същото лице, което е посочено в извлечението от 
избирателния списък.                                                                                                                              

 (7) Избирател, който е вписан в специалното извлечение от 
избирателния списък за гласуване на избиратели, намиращи се на военна 
служба, военно учение или обучение в поделенията или институциите на 
Войската на Сърбия, може да докаже своята самоличност с военната си 
книжка, съдържаща снимка на избирателя и неговия единен граждански 
номер.  

 (8) Избирател, който гласува в избирателна секция в институция за 
изпълнение на наказания, може да докаже своята самоличност с подходящ 
документ, издаден от управлението на институцията за изпълнение на 
наказания.                             

в) Установяване дали избирателят е вписан в извлечението от 
избирателния списък и предаване на бюлетина за гласуване 

Член 17. 

 (1) Когато се установи неговата самоличност, избирателят 
съобщава към кое национално малцинство принадлежи и се доближава до 
члена на секционната избирателна комисия, който е определен да работи с 
извлечението от избирателния списък за това национално малцинство или 
до члена на секционната избирателна комисия, който е определен да 
работи със съответното специално извлечение от избирателния списък за 
гласуване на избиратели, намиращи се на военна служба , военно учение 
или обучение в поделенията или институциите на Войската на Сърбия, този 
член намира избирателя в извлечението от избирателния списък и 
обгражда с кръгче поредния номер пред името на избирателя, след което 
избирателят се подписва на предвиденото място в извлечението от 
избирателния списък. След като избирателят се подпише, членът на 
секционната избирателна комисия му предава бюлетина за гласуване.                                                                  

 (2) Избирател, който е грамотен и който може да напише своето 
име и фамилия, се подписва по такъв начин, че поставя собственоръчен 
подпис на предвиденото място в извлечението от избирателния списък.                                

 (3)  Избирател, който поради физическо или сензорно увреждане 
(избирател с увреждания) не може да напише собственоръчно своето име и 
фамилия в извлечението от избирателния списък, се подписва чрез 
поставяне на печат, съдържащ данните за неговата самоличност, или печат 
с гравиран подпис на предвиденото място в извлечението от избирателния 
списък. 

 (4)  Неграмотен избирател или избирател с увреждания, който 
няма печат, съдържащ данните за неговата самоличност, или печат с 
гравиран подпис, не се подписва в извлечението от избирателния списък, 
но вмсето него това прави неговият придружител, който е дошъл с него в 
избирателната секция за попълване на бюлетината за гласуване. 

 (5) Разпоредбите на алинеите 2 до 4 от този член се прилагат 
съответно и в случаите, когато избирател гласува извън избирателната 
секция. 
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Член 18. 

 (1) Секционната избирателна комисия не може да извършва 
каквото и да е дописване или други изменения в извлеченията от 
избирателния списък. 

 (2) Секционната избирателна комисия не може да допусне до 
гласуване лице, което не е вписано в нито едно извлечение от 
избирателния списък. 

 (3) Секционната избирателна комисия не може да дописва в 
извлечението от избирателния списък лице, което не е вписано в 
извлечението, независимо от това, че лицето твърди, че гласува в тази 
избирателна секция или че членовете на секционната избирателна комисия 
лично го познават. 

Член 19. 

 (1) Избирателят може да гласува само веднъж. 

 (2) Нито едно лице не може да получи повече от една бюлетина за 
гласуване, нито пък е позволено едно лице да гласува вместо друго лице. 
Гласуването с помощта на придружител, посочено в член 24 от настоящите 
правила, не се счита за гласуване на едно лице вместо друго лице. 

г) Използване на спрей 

Член 20. 

 (1) След като получи бюлетина за гласуване, избирателят се 
доближава до члена на секционната избирателна комисия, който със 
специален спрей маркира показалеца на дясната му ръка под корена на 
нокътя като знак, че е гласувал. 

 (2) На избирател, който няма показалец на дясната ръка, се 
маркира следващия свободен пръст вдясно и накрая палеца на тази ръка 
под корена на нокътя. 

 (3) На избирател, който няма дясна ръка, се маркира показалеца 
на лявата му ръка или следващия свободен пръст вляво и накрая палеца на 
тази ръка под корена на нокътя. 

 (4) Ако не е възможно да се маркират пръстите на ибирателя по 
посочения начин, маркирането не се извършва. 

д) Попълване на бюлетината за гласуване 

Член 21. 

 (1) Избирателят попълва бюлетината за гласуване зад паравана за 
гласуване, след като членът на секционната избирателна комисия го 
инструктира относно начина на гласуване. 

 (2) Членът на секционната избирателна комисия ще предупреди 
избирателя, че: 

 1) може да гласува само за една кандидатска листа, като обгради с 
кръгче поредния номер пред наименованието на предпочетената от него 
кандидатска листа; 

 2) гласуването е тайно и се извършва зад паравана за гласуване; 

 3) гласуването е свободно и никой няма право да възпрепятства 
или принуждава избирателя да гласува, да го подвежда под отговорност за 
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това, че е гласувал или не е гласувал, или да принуждава избирателя да 
декларира защо е и за кого е гласувал. 

 (3) След като попълни бюлетината за гласуване, избирателят 
сгъва бюлетината така, че да не се вижда как е гласувал и пуска 
бюлетината в избирателната кутия, след което напуска избирателната 
секция. 

Член 22. 

 (1) Секционната избирателна комисия е длъжна да осигури 
тайност на гласуването. 

 (2) Секционната избирателна комисия е длъжна да организира 
гласуването така, че никой да не може да види как избирателят попълва 
бюлетината за гласуване. 

 (3) В помещението, в което се гласува може да присъстват само 
толкова избиратели, колкото са местата, на които е осигурена тайност на 
гласуването. 

VI.  СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, 
НЕГРАМОТНИ И ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ЛИЦА 

Член 23. 

 (1) Секционната избирателна комисия е длъжна да осигури на 
лице, което се движи с помощта на куче-водач и има подходящ документ за 
движение с помощта на куче-водач, свободен достъп до сградата, в която 
се помества избирателната секция и до самата избирателна секция, която 
се третира като обществен обект, както е предвидено в Закона за 
движението с помощта на куче-водач. 

 (2) За подходящ документ за движение с помощта на куче-водач се 
счита: 

 1) доказателството за придобити знания, способности и умения за 
движение с помощта на куче-водач - за лицето, което се движи с помощта 
на куче-водач; 

 2) доказателството за завършено обучение – за кучето-водач. 

а) Лице, което не може да попълни бюлетината за гласуване 

Член 24. 

 (1) Избирател, който не може сам да попълни бюлетината за 
гласуване (незрящо лице, лице с други увреждания или неграмотно лице) 
има право да дойде в избирателна секция с придружител, който ще попълни 
бюлетината вместо него по начина, определен от избирателя. 

 (2) В Протокола за работата на секционната избирателна комисия 
се вписва: 

 - общият брой на избирателите от дадено национално малцинство, 
които са гласували с помощта на придружители,  

 - от гласувалите по този начин лица колко са слепите лица, колко 
са лицата с други увреждания и колко са неграмотните лица,  

 - под кой пореден номер са вписани тези избиратели в 
извлечението от избирателния списък. 
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б) Лице, което не може да дойде в избирателната секция 

Член 25. 

 (1) Избирател, който не може да гласува в избирателната секция 
(немощно или възпрепятствано лице), уведомява секционната избирателна 
комисия не по-късно от 11:00 часа в изборния ден, че има намерение да 
гласува и към кое национално малцинство принадлежи. 

 (2) Гласуването на избиратели извън избирателната секция може 
да се извършва само в район, попадащ в обхвата на избирателната секция. 

 (3) Немощни и възпрепятствани лица са лицата, които по 
здравословни причини не могат да дойдат в избирателната секция, лицата с 
увреждания и немощните стари лица. 

 (4) За немощни и възпрепятствани лица не се считат лицата, които 
поради естеството на работата си не са в състояние да гласуват в 
избирателната секция във времевия интервал, в който избирателната 
секция е отворена. 

 (5) След като установи, че немощното или възпрепятстваното лице 
по смисъла на ал. 3 от този член е вписано в извлечението от избирателния 
списък и се намира в район, попадащ в обхвата на избирателната секция, 
председателят на секционната избирателна комисия задължава трима 
членове или заместник-членове на секционната избирателна комисия 
(наричани по-долу: представители на секционната избирателна комисия) да 
организират гласуване извън избирателната секция.            

 (6) Представителите на секционната избирателна комисия отиват 
при избирателя, установяват неговата самоличност и извършват проверка с 
ултравиолетовата лампа. 

 (7) Представителите на секционната избирателна комисия след 
това предават на избирателя служебния плик, съдържащ: бюлетина за 
гласуване, интегрална листа на кандидатите за членове на националния 
съвет на национално малцинство, към което принадлежи избирателят, 
удостоверение за избирателното му право да гласува извън избирателната 
секция и плик, в който ще бъде поставена попълнената бюлетина. 

 (8) След това представителите на секционната избирателна 
комисия маркират пръст на избирателя със специален спрей по начина, 
определен в член 20 от тези правила. 

 (9) След като инструктират избирателя относно начина на 
гласуване, представителите на секционната избирателна комисия напускат 
помещението, в което избирателят гласува. 

Член 26. 

 (1) Ако избирателят не може да попълни бюлетината за гласуване 
(незрящо лице, лице с други увреждания или неграмотно лице), той може да 
определи придружител и с негова помощ да гласува по същия начин, по 
който от такава помощ се възползват незрящите лица, лицата с други 
увреждания или неграмотните лица, които гласуват в избирателната секция.  

 (2) След като гласува, избирателят подписва удостоверението за 
избирателното му право да гласува извън избирателната секция. 

 (3) След това избирателят поставя попълнената и сгъната 
бюлетина в плик, който представителите на секционната избирателна 
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комисия запечатват и подпечатват с печат върху печатния восък в негово 
присъствие. 

 (4) Избирателят поставя запечатания плик заедно с подписаното 
удостоверение за избирателното му право в служебния плик, който след 
това представителите запечатват и подпечатват с печат върху печатния 
восък в негово присъствие.                       

 (5) Преди да запечатят служебния плик, в който е поставено 
удостоверението за избирателното право и плика с бюлетината, 
представителите на секционната избирателна комисия задължително 
проверяват дали избирателят е подписал удостоверението за 
избирателното му право да гласува извън избирателната секция. 

Член 27. 

 (1) След завръщането си в избирателната секция представителите 
на секционната избирателна комисия незабавно предават служебния плик 
на председателя на секционната избирателна комисия, който отваря 
служебния плик, съдържащ удостоверението за избирателното право и 
доколкото удостоверението е подписано, обгражда с кръгче поредния 
номер, под който избирателят е вписан в извлечението от избирателния 
списък. 

 (2) След това председателят на секционната избирателна комисия 
отваря запечатания плик, съдържащ бюлетината, и пуска бюлетината в 
избирателната кутия. 

 (3) Ако удостоверението за избирателното право не е подписано, 
счита се, че избирателят не е гласувал и този факт се посочва в протокола 
за работата на секционната избирателна комисия за избор на членове на 
националния съвет на националното малцинство, към което принадлежи 
избирателят, като събитие от значение за гласуването. 

 (4) В случая по ал. 3 на този член запечатаният плик с бюлетината 
не се отваря, но след гласуването така запечатан се предава на Работния 
орган в плика с неизползваните бюлетини за гласуване. 

 (5) Секционната избирателна комисия вписва в протокола за 
работата на секционната избирателна комисия на даденото национално 
малцинство: 

 - общия брой на избирателите на това национално малцинство, 
които са гласували извън избирателната секция; 

 - от общия брой на гласувалите по този начин избиратели колко са 
лицата, които не са могли да дойдат в избирателната секция по 
здравословни причини, колко са лицата с увреждания и колко са 
безпомощните стари лица, 

 - под кой пореден номер тези избиратели са вписани в 
извлечението от избирателния списък. 

 (6) При предаването/приемането на изборния материал след 
гласуването секционната избирателна комисия, заедно с останалия изборен 
материал, предава на Работния орган подписаните удостоверения за 
избирателното право на избирателите, които са гласували извън 
избирателната секция, класифицирани в отделни пликове за всяко 
национално малцинство. 
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VII. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕД В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ 

Член 28. 

 (1) Секционната избирателна комисия е длъжна да поддържа ред в 
избирателната секция. 

 (2) Ако редът в избирателната секция е нарушен, секционната 
избирателна комисия може да прекрати гласуването, докато не бъде 
възстановен редът. Причините за прекратяване на гласуването и 
продължителността на прекъсванията на гласуването се вписват в 
протокола за работата на секционната избирателна комисия. 

 (3) Ако гласуването е прекратено за повече от един час, времето 
за гласуване се удължава с продължителността на прекъсването.  

Член 29. 

 (1) Забранено е задържането в избирателната секция на всички 
лица, които нямат права и задължения, свързани с провеждането на 
изборите. 

 (2) В избирателната секция е забранено използването на мобилни 
телефони и други средства за връзки и комуникация, както и използването  
на фотоапарати и камери. 

 (3) В избирателната секция е забранено извън служебната 
регистрация в извлеченията от избирателния списък да се съставят 
списъци на избирателите, които са излезли на изборите (чрез записване на 
името или поредния номер на избирателите, които са гласували или не са 
гласували). 

 (4) По изключение, членовете на секционната избирателна 
комисия, които отговарят за извлеченията от избирателния списък, могат с 
чертички на отделен лист хартия да регистрират избирателната активност в 
изборния ден и да съобщават данните за избирателната активност на 
всички членове на секционната избирателна комисия. 

 (5) Неспазването на забраните, посочени в ал. 1, 2 и 3 от този 
член, се счита за нарушение на реда в избирателната секция. 

Член 30. 

 (1) Служители на полицията могат да влязат в избирателната 
секция само ако е нарушен редът в избирателната секция и ако 
председателят на секционната избирателна комисия или Работният орган 
поиска тяхното съдействие. 

 (2) По изключение от алинея 1 от настоящия член, униформен 
полицай може да влезе в избирателната секция, в която е вписан в 
извлечението от избирателния списък, за да гласува, при условие че не 
носи оръжие и други средства за принуда. 

Член 31. 

 Представители на медиите могат да присъстват в избирателната 
секция, само за да подготвят информация за хода на гласуването в 
избирателната секция.  
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VIII. ПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРЕДЛОЖИТЕЛИТЕ НА 
КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ 

Член 32. 

 Секционната избирателна комисия е длъжна да предостави 
възможност на лицата, включени в списъците на упълномощените 
представители на предложителите на кандидатските листи, както и в 
списъците на вътрешните или чуждестранните наблюдатели и техните 
преводачи, които списъци са предоставени на секционната избирателна 
комисия от Републиканската избирателна комисия чрез Работния орган, да 
наблюдават безпрепатствено всички етапи от работата на секционната 
избирателна комисия, като се започне от подготовката за отваряне на 
избирателната секция до края на работата по определяне на резултатите от 
гласуването, при условие че имат акредитации, издадени от 
Републиканската избирателна комисия. 

Член 33. 

 (1) Секционната избирателна комисия е длъжна да впише в 
протокола за работата на секционната избирателна комисия данните за 
присъстващите представители на предложителите на кандидатските листи, 
както и за присъстващите наблюдатели, като има предвид, че ако в 
избирателната секция се гласува за избор на членове на няколко 
национални съвета, данните за представителите на предложителите на 
кандидатските листи се вписват в протокола за работата на секционната 
избирателна комисия само за съответното национално малцинство, а 
данните за наблюдателите се вписват в протоколите за работата на 
секционната избирателна комисия за всяко национално малцинство. 

 (2) Секционната избирателна комисия може да отстрани от 
избирателната секция представител на предложител на кандидатска листа 
или наблюдател, ако не спазват правилата за поддържане на реда в 
избирателната секция, ако използват мобилен телефон или други средства 
за връзки и комуникация в избирателната секция и особено ако 
възпрепятстват работата на секционната избирателна комисия. 

 (3) Секционната избирателна комисия е длъжна незабавно да 
уведоми Републиканската избирателна комисия чрез Работния орган за 
отстраняването на представител на преложител на кандидатска листа или 
наблюдател, като посочи причините за отстраняването. 

IX. ЗАТВАРЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ 

Член 34. 

 (1) Избирателната секция се затваря в 20:00 часа. 

 (2) Избирателите, които се намерят в избирателната секция в 
момента на затваряне на избирателната секция, се допускат до гласуване. 

 (3) За избирател, намиращ се в избирателната секция, се счита 
всеки избирател, който в 20:00 часа се намира в или пред избирателната 
секция. 

 (4) Секционната избирателна комисия уведомява избирателите, 
които се намират в или пред избирателната секция, че ще бъдат допуснати 
да гласуват. 
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 (5) Председателят на секционната избирателна комисия е длъжен 
да назначи член или заместник-член на секционната избирателна комисия, 
който да определи броя на избирателите в или пред избирателната секция, 
да определи реда, по който те ще гласуват, да застане зад последния 
избирател, за да определи края на редицата и да изчака докато гласуват 
всички избиратели, които се намират в или пред избирателната секция.  

X. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

Член 35. 

 (1) След като избирателната секция е затворена, секционната 
избирателна комисия определя резултатите от гласуването в 
избирателната секция. 

 (2) Всички членове на секционната избирателна комисия или 
техните заместници трябва да присъстват при определянето на резултатите 
от гласуването. 

 (3) При определянето на резултатите от гласуването секционната 
избирателна комисия първо попълва контролния формуляр за проверка на 
логическо-изчислителната валидност на резултатите от гласуването в 
избирателната секция (наричан по-долу: контролен формуляр). 

 (4) След попълване на контролния формуляр се извършва 
логическо-изчислителен контрол на резултатите от гласуването и едва след 
като се установи, че резултатите са логични и точни, те се вписват в 
протокола за работата на секционната избирателна комисия по определяне 
на резултатите от гласуването в избирателната секция. 

а) Процедура за попълване на контролния формуляр 

Член 36. 

 Попълването на контролния формуляр се извършва съгласно 
следната процедура: 

 1) първо, въз основа на броя на вписаните избиратели в 
избирателния списък, списъка на последващите промени в избирателния 
списък, ако е предоставен с извлечението от избирателния списък, и 
специалното извлечение от избирателния списък за гласуване на 
избиратели, намиращи се на военна служба, военно учение или на 
обучение в поделенията или институциите на Войската на Сърбия, ако 
гласуват в тази избирателна секция, се определя общият брой на 
вписаните избиратели в избирателната секция, който се вписва в раздел 
13.1. на контролния формуляр; 

 2) след това се преброяват избирателите, които са отбележени в 
извлечението от избирателния списък, списъка на последващите изменения 
в избирателния списък и специалното извлечение от избирателния списък, 
като по този начин се определя броят на гласувалите избиратели, който 
се вписва в раздел 13.2. на контролния формуляр; 

 3) след това в раздел 13.3. на контролния формуляр се вписва 
броят на получените бюлетини за гласуване; 

 4) след това се преброяват неизползваните бюлетини за 
гласуване и техният брой се вписва в раздел 13.4. на контролния 
формуляр; 
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 5) след това се отваря избирателната кутия и се проверява 
дали в нея има Контролен лист; 

 6) след това се преброяват бюлетините в избирателната кутия и по 
този начин се определя броят на използваните бюлетини за гласуване, 
който се вписва  в раздел 13.5. на контролния формуляр; 

 7) след това бюлетините се разпределят на действителни и 
недействителни; 

 8) първо се преброяват недействителните бюлетини и техният 
брой се вписва в раздел 13.6. на контролния формуляр; 

 9) след това се преброяват всички действителни бюлетини и 
техният брой се вписва в раздел 13.7. на контролния формуляр; 

 10) след това действителните бюлетини се сортират по 
кандидатски листи, определя се броят на бюлетините, подадени за всяка 
кандидатска листа, и всеки от тези броеве се вписва в съответното поле на 
таблицата в раздел 13.8. на контролния формуляр. 

Член 37. 

 (1) Секционната избирателна комисия трябва да внимава да не 
включи Контролния лист в броя на бюлетините. 

 (2) В случай че секционната избирателна комисия залепи една 
бюлетина за гласуване на избирателната кутия, тази бюлетина трябва да 
бъде включена в броя на неизползваните бюлетини за гласуване. 

 (3) В случая по чл. 27, ал. 3 от тези правила, когато избирател, 
който е гласувал извън избирателната секция, не е подписал 
удостоверението за избирателното му право да гласува извън 
избирателната секция, секционната избирателна комисия трябва да включи 
бюлетината на този избирател, която се намира в запечатан плик и така се 
предава на Работния орган,  в броя на неизползваните бюлетини. 

б) Различаване на действителна и недействителна бюлетина за 
гласуване 

Член 38. 

 (1) Недействителна бюлетина за гласуване е всяка непопълнена 
бюлетина, както и всяка бюлетина, която е попълнена по такъв начин, че не 
може да бъде надеждно определено за коя кандидатска листа е гласувал 
избирателят, например: 

 1) бюлетина, на която избирателят е обградил с кръгче или е 
подчертал повече от един пореден номер пред наименованията на 
кандидатските листи;  

 2) бюлетина, на която избирателят е обградил с кръгче или е 
подчертал наименованието на повече от една кандидатска листа; 

 3) бюлетина, на която избирателят е обградил с кръгче или е 
подчертал името на повече от един предложител на кандидатска листа. 

 (2) Действителна бюлетина е тази, върху която е обграден с кръгче 
поредният номер пред наименованието на една кандидатска листа, както и 
всяка бюлетина, попълнена по начин, от който може със сигурност да се 
заключи за кого е гласувал избирателят, например: 
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 1) ако на бюлетината за гласуване избирателят е обградил с 
кръгче или е подчертал името и фамилията на първия кандидат в 
кандидатската листа; 

 2) ако на бюлетината за гласуване избирателят е обградил с 
кръгче или е подчертал наименованието или част от наименованието на 
една кандидатска листа; 

 3) ако на бюлетината за гласуване избирателят едновременно е 
обградил с кръгче или е подчертал поредния номер и наименованието на 
кандидатската листа и името и фамилното име на първия кандидат в тази 
кандидатска листа; 

 4) ако на бюлетината за гласуване избирателят е обградил с 
кръгче или е подчертал името на един от водачите на кандидатската листа;  

 5) ако на бюлетината за гласуване избирателят едновременно е 
обградил с кръгче или е подчертал името и фамилията на първия кандидат 
в кандидатската листа и името на водача на тази кандидатска листа. 

 (3) Ако бюлетината за гласуване е попълнена по такъв начин, че 
може надеждно да се определи за коя кандидатска листа е гласувал 
избирателят, тя ще бъде действителна, въпреки че: 

 - на бюлетината за гласуване са написани или нарисувани 
коментари, лозунги и други съобщения; 

 - останалите кандидатски листи са зачеркнати.  

XI. ЛОГИЧЕСКО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

Член 39. 

 (1) След като попълни контролния формуляр и определи 
резултатите от гласуването в избирателната секция по начина, посочен в 
чл. 36 от тези правила, секционната избирателна комисия е длъжна да 
извърши логическо-изчислителен контрол на определените резултати, 
които е вписала в контролния формуляр. 

 (2) Логическо-изчислителният контрол, посочен в алинея 1 от 
настоящия член, включва: изчислително съвпадение на данните за 
избирателите, изчислително съвпадение на данните за избирателите и 
бюлетините за гласуване и изчислително съвпадение на данните за 
бюлетините и гласовете. 

а) Изчислително съвпадение на данните за избирателите 

Член 40. 

 (1) Общият брой на избирателите на дадено национално 
малцинство, които са гласували (раздел 13.2 на контролния формуляр), е 
равен на броя на избирателите, чийто пореден номер в извлечението от 
избирателния списък, в списъка на последващите изменения в 
избирателния списък, ако е представен с извлечението от избирателния 
списък, и евентуално в специалното извлечение от избирателния списък, е 
обграден с кръгче. 

 (2) Общият брой на избирателите на дадено национално 
малцинство, които са гласували (раздел 13.2 на контролния формуляр), 
може да бъде само равен или по-малък от броя на избирателите, които са 
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вписани в извлечението от избирателния списък на това национално 
малцинство, в списъка на последващите изменения в избирателния списък 
и евентуално в специалното извлечение от избирателния списък (раздел 
13.1 на контролния формуляр). 

б) Изчислително съвпадение на данните за избирателите и бюлетините 
за гласуване 

Член 41. 

 (1) Броят на използваните бюлетини за гласуване на изборите за 
членове на националния съвет на дадено национално малцинство (броят на 
бюлетините, които се намират в избирателната кутия - раздел 13.5 на 
контролния формуляр) може да бъде само равен или по-малък от броя на 
избирателите на това националното малцинство, които са гласували 
(раздел 13.2 на контролния формуляр). 

 (2) Броят на получените бюлетини за гласуване на изборите за 
членове на националния съвет на дадено национално малцинство (раздел 
13.3 на контролния формуляр) трябва да бъде равен на сбора от: броя на 
неизползваните бюлетини за гласуване на изборите за членове на 
националния съвет на товао национално малцинство (раздел 13.4 на 
контролния формуляр) и броя на избирателите на това национално 
малцинство, които са гласували (раздел 13.2 на контролния формуляр). 

в) Изчислително съвпадение на данните за бюлетините и гласовете 

Член 42. 

 (1) Броят на използваните бюлетини за гласуване на изборите за 
членове на националния съвет на дадено национално малцинство (броят на 
бюлетините, които се намират в избирателната кутия - раздел 13.5 на 
контролния формуляр), трябва да бъде равен на сбора от: броя на 
недействителните бюлетини (раздел 13.6 на контролния формуляр) и броя 
на действителните бюлетини за гласуване на изборите за членове на 
националния съвет на това национално малцинство (раздел 13.7 на 
контролния формуляр). 

 (2) Броят на действителните бюлетини за гласуване на изборите за 
членове на националния съвет на дадено национално малцинство (раздел 
13.7 на контролния формуляр) трябва да бъде равен на сбора от броя на 
гласовете, които са подадени за всички кандидатски листи за избор на 
членове на националния съвет на това национално малцинство (таблицата 
в раздел 13.8 на контролния формуляр). 

XII. ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА РАБОТАТА НА СЕКЦИОННАТА 
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

Член 43. 

 (1) Ако след логическо-изчислителния контрол, който е извършен в 
съответствие с разпоредбите на чл. 40 до 42 от тези правила секционната 
избирателна комисия установи, че резултатите от гласуването са логични и 
точни, тя може да пристъпи към попълване на Протокола за работата на 
секционната избирателна комисия, като предварително провери дали е 
попълнила първите четири точки от Протокола, след което вписва четливо в 
Протокола: 
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 1) данните за избирателите, които са гласували в избирателната 
секция с помощта на придружители (раздел 5 на Протокола); 

 2) данните за избирателите, които са гласували извън 
избирателната секция (раздел 6 на Протокола); 

 3) дали в избирателната кутия е намерила Контролния лист 
(раздел 11.3 на Протокола); 

 4) общия брой на вписаните избиратели (от раздел 13.1 на 
контролния формуляр в раздел 13.1 на Протокола); 

 5) броя на избирателите, които са гласували (от раздел 13.2. на 
контролния формуляр в рраздел 13.2. на Протокола); 

 6) броя на получените бюлетини за гласуване (от раздел 13.3. на 
контролния формуляр в раздел 13.3. на Протокола); 

 7) броя на неизползваните бюлетини за гласуване (от раздел 13.4. 
на контролния формуляр в рраздел 13.4. на Протокола); 

 8) броя на използваните бюлетини за гласуване (от раздел 13.5. на 
контролния формуляр в раздел 13.5. на Протокола); 

 9) броя на недействителните бюлетини за гласуване (от раздел 
13.6. на контролния формуляр в раздел 13.6. на Протокола);  

 10) броя на действителните бюлетини за гласуване (от раздел 
13.7. на контролния формуляр в раздел 13.7. на Протокола); 

 11) броя на гласовете, които са подаден за всяка кандидатска 
листа (от таблицата в раздел 13.8. на контролния формуляр в съответното 
поле на таблицата в раздел 13.8. на Протокола). 

Член 44. 

 (1) След като в Протокола за работата на секционната 
избирателна комисия впише резултатите от гласуването, секционната 
избирателна комисия: 

 1) поставя Контролния лист в отделен плик, който запечатва и на 
който написва, че контролният лист е в него; 

 2) поставя неизползваните бюлетини за гласуване в отделен плик, 
който запечатва и на който написва наименованието на националното 
малцинство и че неизползваните бюлетини са в него; 

 3) поставя недействителните бюлетини за гласуване в отделен 
плик, който запечатва и на който написва наименованието на националното 
малцинство и че недействителните бюлетини са в него; 

 4) поставя всички действителни бюлетини за гласуване в отделен 
плик, който запечатва и на който написва наименованието на националното 
малцинство и че всички действителни бюлетини са в него; 

 5) поставя удостоверенията за избирателното право на гласуване 
извън избирателната секция в отделен плик, който запечатва и на който 
написва наименованието на националното малцинство и че 
удостоверенията за избирателното право на гласуване извън 
избирателната секция са в него. 

 (2) На всички пликове, посочени в алинея 1 от този член, 
задължително трябва да бъде написано наименованието на 
общината/града и номерът на избирателната секция. 

Член 45. 
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 В Протокола за работата на секционната избирателна комисия се 
вписват забележките на членовете и заместник-членовете на секционната 
избирателна комисия, както и на представителите на предложителите на 
кандидатските листи. 

Член 46. 

 (1) Протоколът за работата на секционната избирателна комисия 
се подписва от всички членове или заместник-чланове на секционната 
избирателна комисия. 

 (2) Ако Протоколът за работата на секционната избирателна 
комисия не е подписан от всички членове на секционната избирателна 
комисия, това се посочва в протокола за работата на секционната 
избирателна комисия, като може да се посочат и причините, поради които 
протоколът не е подписан от всички членове на секционната избирателна 
комисия или от техните заместници. 

Член 47. 

 (1) Протоколът за работата на секционната избирателна комисия 
се изготвят по образец, утвърден от Републиканската избирателна комисия 
и отпечатан в шест екземпляра, от които: 

 - първият екземпляр задължително се предава на Работния 
орган; 

 - вторият екземпляр се излага в избирателната секция за публина 
проверка; 

 - останалите четири екземпляра се предават на представителите 
на предложителите на кандидатските листи, които са спечелили най-много 
гласове в избирателната секция, ако присъстват в избирателната секция. 

XIII. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ГЛАСУВАНЕТО, КОГАТО В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ СЕ ГЛАСУВА ЗА 

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА НЯКОЛКО 
НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА 

Член 48. 

 (1) Ако в избирателната секция се гласува за избор на членове на 
националните съвети на няколко национални малцинства, секционната 
избирателна комисия действа по такъв начин, че прилага описаната в 
членовете 36 до 46 от тези правила процедура за избор на членове на 
всеки национален съвет отделно, като започне от националното 
малцинство с най-голям брой вписани избиратели в избирателната секция и 
приключи с националното малцинство с най-малък брой вписани 
избиратели в избирателната секция. 

 (2) В случая по ал. 1 от този член, след затваряне на 
избирателната секция и приключване на гласуването, секционната 
избирателна комисия пристъпва към определяне на резултатите от 
гласуването за избор на членове на националния съвет на националното 
малцинство с най-голям брой вписани избиратели в избирателната секция.    

 (3) След като отвори избирателната кутия и установи, че в нея се 
намира Контролният лист, както е предвидено в чл. 36, т. 5) от тези 
правила, секционната избирателна комисия трябва първо да класифицира 
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по национални малцинства всички бюлетини, които се намират в 
избирателната кутия, след което продължава с процедурата за определяне 
на резултатите от гласуването за избор на членове на националния съвет 
на националното малцинство с най-голям брой вписани избиратели в 
избирателната секция.  

 (4) След като завърши попълването на Протокола за работата на 
секционната избирателна комисия по провеждане на гласуването и 
определяне на резултатите от гласуването за избор на членове на  
националния съвет на националното малцинство с най-голям брой вписани 
избиратели в избирателната секция и след като предаде четири копия от 
протокола на присъстващите представители на предложителите на 
кандидатските листи, секционната избирателна комисия повтаря 
процедурата, описана в чл. 36-46 от тези правила, за да определи 
резултатите от гласуването за избор на членове на националния съвет на 
националното малцинство със следващия най-голям брой вписани 
избиратели и все така, докато не се определят резултатите от гласуването 
на изборите за членове на всички национални съвети, които се избират в 
избирателната секция. 

 (5) Всички протоколи за работата на секционната избирателна 
комисия се излагат в избирателната секция само след като секционната 
избирателна комисия определи резултатите от гласуването, т.е. попълни 
протокола за избора на членовете на последния национален съвет, който се 
избира в избирателната секция. 

XIV. ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ МАТЕРИАЛ СЛЕД ГЛАСУВАНЕТО 

Член 49. 

 (1) След като определи резултатите от гласуването в 
избирателната секция, секционната избирателна комисия назначава 
лицата, които заедно с председателя на секционната избирателна комисия 
или заместник-председателя на секционната избирателна комисия са 
отговорни за предаването на изборния материал на Работния орган, и това 
се посочва в Протокола за работата на секционната избирателна комисия. 

 (2) Секционната избирателна комисия незабавно или не по-късно 
от 12 часа след затварянето на избирателната секция предава на Работния 
орган в сградата на общината / града следния изборен материал: 

 1) първите екземпляри от протоколите за работата на секционната 
избирателна комисия по провеждане на гласуването и определяне на 
резултатите от гласуването на изборите за членове на всеки национален 
съвет, който е избиран в избирателната секция, 

 2) извлеченията от избирателния списък и специалните 
извлечения от избирателния списък, по които е гласувано в избирателната 
секция на изборите за членове на всеки национален съвет, 

 3) запечатания плик с Контролния лист, 

 4) запечатаните пликове, в които са поставени неизползваните 
бюлетини за гласуване на изборите за членове на всеки национален съвет, 
който е избиран в избирателната секция отделно, 

 5) запечатаните пликове, в които са поставени недействителните 
бюлетини за гласуване на изборите за членове на всеки национален съвет, 
който е избиран в избирателната секция отделно, 
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 6) запечатаните пликове, в които са поставени действителните 
бюлетини за гласуване на изборите за членове на всеки национален съвет, 
който е избиран в избирателната секция отделно, 

 7) запечатаните пликове, в които са поставени подписаните 
удостоверения за избирателното право на гласуване извън избирателната 
секция на изборите за членове на всеки национален съвет отделно,  

 8) защитната ключалка, която е използвана за запечатване на 
чувала с изборния материал при предаването/приемането на изборния 
материал между Работния орган и секционната избирателна комисия преди 
гласуването, 

 9) останалия изборен материал. 

 (3) При предаването на изборния материал секционната 
избирателна комисия гарантира стриктно, че няма да смеси изборния 
материал от проведените избори за членове на националните съвети на 
различни национални малцинства. 

 (4) Секционната избирателна комисия връща на общинския / 
градския административен орган останалия материал (идентификационните 
карти, избирателната кутия, параваните за гласуване, ултравиолетовата 
лампа, аксесоарите за писане и др.). 

 (5) За предаването/приемането, посочено в алинея 2 от настоящия 
член, се съставя протокол по образец, утвърден от Републиканската 
избирателна комисия. Един екземпляр от този протокол се съхранява в 
общинската/градската администрация в продължение на най-малко четири 
години, а Работният орган задължително предава един екземпляр на 
Координатора на Републиканската избирателна комисия.  

 (6) След като се извърши предаването/приемането на материала, 
посочен в алинея 2 от настоящия член, материалът, посочен в алинея  2, т 
3) до 6) и 8) от този член, се поставя в чувала за изнасяне на изборния 
материал, който в присъствието на членовете на Работния орган и 
членовете на секционната избирателна комисия, които са предали 
материала, се запечатва със защитната ключалка, чийто сериен номер се 
вписва в приемопредавателния протокол, посочен в алинея 5 от настоящия 
член. Чувалът трябва да бъде маркиран със стикер, съдържащ 
наименованието на града / общината и поредния номер на избирателната 
секция.  

 (7) Протоколите за работата на секционната избирателна комисия, 
извлеченията от избирателния списък, специалните извлечения от 
избирателния списък и пликовете с удостоверенията за изборното право на 
гласуване извън избирателната секция не се поставят в чувала с останалия 
изборен материал, но Работният орган ги опакова отделно от останалата 
част на изборния материал и отделно ги предава на Координатора на 
Републиканската избирателна комисия.  

Член 50. 

 При предаването на изборния материал председателят на 
секционната избирателна комисия или заместник-председателят на 
секционната избирателна комисия е длъжен да предаде на Работния орган 
и на общинския/градския административен орган по един екземпляр от 
списъка за присъствието на членовете и заместник-членовете на 
секционната избирателна комисия в избирателната секция. 
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XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

Член 51. 

 Тези правила влизат в сила в деня на публикуването им в 
"Служебен вестник на Република Сърбия". 

02 Номер: 013-87/18 
В Белград, 21 август 2018 година 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 Владимир Димитрийевич 


