
 

MMeennţţiiuunnee::  TTrraadduucceerreeaa  pprreezzeenntteeii  rreegglleemmeennttăărrii  aa  ffoosstt  aassiigguurraattăă  ddee  ccăăttrree  

CCoommiissiiaa  EElleeccttoorraallăă  RReeppuubblliiccaannăă,,  ppeennttrruu  aa  ffaaccee  ppoossiibbiill  ttuuttuurroorr  ppeerrssooaanneelloorr  iinntteerreessaattee  

ssăă  ffaacciilliitteezzee  ppaarrttiicciippaarreeaa  llaa  aalleeggeerriillee  ppeennttrruu  ccoonnssiilliiiillee  nnaațțiioonnaallee  aallee  mmiinnoorriittăățțiilloorr  

nnaațțiioonnaallee..  PPrreezzeennttaa  ttrraadduucceerree  nnuu  eessttee  ccoonnssiiddeerraattăă  ccaa  aacctt  jjuurriiddiicc  ooffiicciiaall  șșii  îînn  ccaazz  ddee  

oorriiccee  nneeccoonnffoorrmmiittaattee,,  vvaa  ffii  vvaallaabbiill  ddooaarr  tteexxttuull  rreegglleemmeennttăărriiii  îînn  lliimmbbaa  ssâârrbbăă..  
 

În baza articolului 62 alineatul (1) punctul 4 și articolului 66 alineatul (3) din Legea 
privind consiliile naționale ale minorităților naționale (Monitorul Oficial al Republicii 
Serbia nr. 72/09, 20/14 - Decizia US 55/14 și 47/18), 

 
Comitetul electoral a Republicii, la o sesiunea care a avut loc pe data de  21 august 
2018, a adoptat 

REGULILE 

PRIVIND ACTIVITATEA COMITETELOR PENTRU DESFĂȘURAREA 
ALEGERILOR DIRECTE PENTRU MEMBRII CONSILIILOR NAȚIONALE ALE 

MINORITĂȚILOR NAȚIONALE 

I. DISPOZIȚIILE INTRODUCTIVE 

Articolul  1. 

Prin aceste reguli se reglementează mai apropiat activitatea comitetelor de electorale 
, constituite în conformitate cu instrucțiunile pentru desfășurarea alegerilor directe 
pentru membrii  consiliilor naționale ale minorităților naționale ("Monitorul Oficial al 
Republicii Serbia", nr. 57/18 - text rectificat), desfășurarea votării și stabilirea 
rezultatelor voturilor privind alegerile pentru membrii  consiliilor naționale ale 
minorităților naționale (în continuare: alegerile). 

Articolul  2. 

(1) Comitetul electoral efectuează direct votarea la secția de votare, asigură 
corectitudinea și secretul votării, determină rezultatele votării la secția de votare și 
îndeplinește alte sarcini în conformitate cu legea, cu directivele pentru desfășurarea 
alegerilor directe pentru membrii  consiliilor naționale ale minorităților naționale și cu 
aceste reguli. 

(2) Comitetul electoral decide cu majoritatea voturilor numărul total al membrilor. 
(3) Activitatea comitetului electoral este publică. 

(4) În timp ce secția de votare este deschisă și în timpul votării, toți membrii 
Comitetului electoral sau adjuncții lor trebuie să fie la secția de votare. 

(5) Toți membrii și adjuncți Comitetului electoral sunt obligați ca la secția de votare în 
orice moment și într-un loc vizibil să poarte o carte de identitate pe care le asigură 
Comitetul electoral Republicană. 

(6) Membriilor Comitetului electoral desemnați să manipuleze cu spay-ul cu cerneala 
invizibilă, care votează la o altă secție de votare, le este permis să voteze la secția 
lor de votare cu decizia privind numirea în calitate de membru al comitetului electoral 
. 

II. RECEPȚIA MATERIALULUL ELECTORAL 

Articolul  3. 

(1) Organele de lucru ale Comisiei Electorale Republicale (denumite în continuare 
Organismul de lucru) și organele administrației municipale / municipale sunt obligate 
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să transmită materialul electoral la secția de votare comitetelor  electorale cu cel 
puțin 48 de ore înainte de ziua alegerilor. 

(2) Lista materialului electoral predat la fiecare comitet electoral pentru desfășurarea 
alegerilor se consemnează în procesul-verbal de predare-primire a materialului 
electoral înainte de votare dintre organul de lucru și comitetul electoral , pe un 
formular care este prescris de Comitetul electoral Republicană. 

Articolul  4. 

(1) Pe lângă materialul menționat în procesul-verbal de predare- primire a 
materialului electoral înainte de votare încheiat între organul de lucru și comitetul 
electoral , comitetului electoral se remite la primirea-predarea materialului electoral 
înainte de votare un formular de control pentru calcularea logică a rezultatelor votării 
la secția de votare, care este atașat și face parte integrantă ale prezentor reguli. 

 
(2) Organul de administrație municipală / comunală asigură fiecărui comitet electoral 
atâtea formulare de control cât este numărul de consilii naționale pentru care se 
votează la fiecare secție de votare. 

III. PREGĂTIRILE PENTRU ÎNCEPEREA VOTĂRILOR 

Articolul  5. 

(1) În ziua alegerilor, Comitetul electoral se întâlnește la ora 6:00 la secția de votare, 
în vederea pregătirii începerii votării. 

(2) Membrii comitetului electoral pregătesc începerea votării în următoarea ordine: 
deschide punga cu materiale electorale închisă cu lianții de siguranță sigilați, 
stabilesc dacă materialul  primit pentru votare este corecte și complete, pregătesc 
secția de votare și stabilesc metoda de lucru și repartizarea responsabilităților în 
cursul de desfășurare a votării. 

(3) Sigiliul de siguranță, care a fost scos din pungă odată cu material electoral, 
Comitetul electoral predă obligatoriu organelor de lucru la predarea-primirea 
materialului electoral după votare. 

 

а) Stabilirea corectitudinii și integralității materialului electoral 

Articolul  6. 

(1) Materialul electoral primit, comitetul electoral compară cu situația din procesul-
verbal de predarea-primirea materialelor electorale înainte de votare între organul de 
lucru și Comitetul electoral și, în acest sens, determină dacă materialul primit este 
complet și corect. 

(2) În cazul în care ceva din materialul electoral lipsește, Comitetul electoral în 
procesul-verbal privind munca comitetului electoral raportat la desfășurarea votării și 
determinarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii consiliul național al unei 
minorități naționale (denumite în continuare: procesul-verbal al comitetului electoral ), 
privind aceasta informează imediat organismul de lucru. 

(3) În cazul în care Comitetul electoral nu a emis un număr suficient de buletine de 
vot, secția de votare se deschide cu buletinele de vot pe care le are în posesie, iar 
restul vor fi livrate în cursul votării. 

б) Amenajarea secției de votare 

Articolul  7. 

(1) Membrii comitetului electoral care amenajează secția de votare  astfel că la un loc 
vizibil afișă numărul și denumirea secției de votare, extrasul din decizia privind 
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stabilirea secțiilor de votare și drapelul național al Republicii Serbia, precum și lista 
electorală a candidaților de membrii  pentru fiecare consiliu național care se alege la 
secția de votare.  

(2) Comitetul electoral , apoi, amenajează camera pentru votare, astfel încât de la 
intrare până la urna de vot, locurile pentru efectuarea activităților electorale sunt 
setate în următoarea ordine: 

1) locul în care Comitetul electoral manipulează lampa UV; 

2) locul unde se determină identitatea alegătorilor;  

3) Locul în care se găsesc extrasele din listele alegătorilor speciale pentru votarea la  
secția de votare (denumită în continuare : extras din lista alegătorilor) pentru fiecare 
consiliu național care se alege la secția de votare și o extrasele speciale din lista 
alegătorilor care se găsesc la serviciului militar, pregătirea militară sau instruirea în 
unitățile sau instituțiile Armatei Serbiei; 

4) locul unde se înmână buletinul de vot; 

5) locul unde membrul comitetului electoral utilizează spray-ul pentru marcarea 
degetului alegătorilor; 

6) paravanul sau cabina de votare, care trebuie să fie astfel stabilite încât să asigure 
secretul votului; 

7) urna de vot. 

Articolul  8. 

(1) Comitetul electoral verifică dacă simbolurile persoanei care a propus listele 
electorale și alte materiale de propagandă electorală sunt afișate la secția de votare 
și la 50 de metri de secția de votare. 

 
(2) În cazul în care materialele de propagandă electorală sunt expuse la secția de 
votare și la 50 de metri de secția de votare, Comitetul electoral o înlătură sau, dacă 
nu este în măsură să o îndepărteze singur, cu privire la necesitatea îndepărtării 
materialului, informează organismul de lucru, care cu solicitarea de înlăturare se 
adresează serviciul municipal/comunal edilitar. 

 

в) Acordul privind repartizarea sarcinilor și activităților 

Articolul  9. 

Membrii comitetului electoral convin cu privire la diviziunea muncii, iar cel mai 
important lucru este acela de a determina care membru, respecti locțiitori ai 
membrului să efectueze următoarele activități: 

1) manipularea lămpii UV; 

2) determinarea identității alegătorilor; 

3) gestionarea listei alegătorilor pentru fiecare consiliu național care se alege la 
secția de votare și o listă specială a alegătorilor care se găsesc la serviciului militar, 
exercițiu militar, sau la școlarizare în unitățile sau instituțiile Armatei Serbiei; 

4) păstrarea și predarea buletinelor de vot; 

5) manipularea cu spray-ul marcator pentru degetul alegătorilor; 

6) îndrumarea alegătorilor cum să voteze. 

 

Articolul  10. 

(1) Înainte de deschiderea secției de votare, președintele comitetului electoral în 
procesului-verbal al comitetului electoral va introduce numele prezenților membrii ai 
comitetului electoral  și locțiitorilor membrilor comitetului electoral . 
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 (2) Pe lângă înscrierea membrilor și locțiitorilor membrilor al comitetului 
electoral în procesul verbal privind activitatea mcomitetului electoral , președintele 
comitetului este obligat ca numele membrilor și locțiitorilor membrilor prezenți al 
comitetului electoral să înscrie în evidența privind prezența la secția de votare, care o 
semnează membrii prezenți  și locțiitorii membrilor al comitetului electoral . 

 (3) Evidența din articolul 2. al prezentului articol reprezintă o bază pentru 
plata remunerațiilor pentru munca în comitetul electoral . 

IV. DESCHIDEREA SECȚIEI DE VOTARE 

Articolul  11. 

(1) După efectuarea pregătirilor pentru desfășurarea votării, Comitetul electoral 
stabilește că votarea poate începe, iar acest lucru este menționat în procesul-verbal 
privind activitatea comitetului electoral  

(2) Secția de votare se deschide la ora 7:00 în ziua alegerilor.  

 

Verificarea corectitudinii urnei de vot 

Articolul  12. 

(1) La secția de votare, se găsește o urnă de vot, care se utilizează  pentru votare la 
alegerile pentru membrii tuturor consiliilor naționale care se aleg la secția de votare 
respectivă. 
(2) Verificarea corectitudinii urnei de vot se realizează în prezența primului alegător 
care vine la secția de votare, iar rezultatul verificării este înscris în buletinul de 
control pentru verificarea corectitudinii urnei de vot (în continuare: buletinul de 
control). 
(3) Procedura de verificare se efectuează în următoarea ordine:  

1), atunci când secția de votare accesează primul alegătorul care nu este membrul 
comitetului electoral , Comitetul electoral îl va verifica cu lampa UV, determină 
identitatea lui și stabilește dacă acesta este înscris în unele dintre extrasele din lista 
alegătorilor; 
2) în prezența acestui alegători, Comitetul electoral trebuie să verifice dacă urna de 
vot este corectă și goală; 

3) se completează buletinul de control, în care este introdus în care extras de listă a 
alegătorilor, și sub ce numărul curent este înscris alegătorul, după care buletinul de 
control este semnat de toți membrii, respectiv locțiitorii membrilor comitetului 
electoral și alegătorul care primul a venit la secția de votare. 

4) în prezența primului alegător, buletinul de control se introduce în urna de vot, care 
este apoi închisă și sigilată cu benzii roșii și o ceară roșie; 

5) Comitetul electoral toate activitățile le constată în toate procesele  - verbale privind 
munca comitetului electoral pentru fiecare consiliu național care se alege la secția de 
votare. 

Articolul  13. 

Verificarea corectitudinii urnei de vot nu poate fi efectuată în prezența unui alegător 
care, după verificarea cu lampa UV, s-a stabilit că a votat la o altă secție de votare, 
care nu are un document public de identitate valabil sau care nu este înscris în 
niciuna din listele alegătorilor. 
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V. VOTAREA LA SECȚIA DE VOTARE 

Articolul  14. 

Când alegătorul se prezintă la secția de votare, Comitetul electoral este obligat să 
desfășoare următorele acțiuni: verifică dacă alegătorul a votat la o altă secție de 
votare, stabilește identitatea alegătorului, verifică  dacă alegătorul este înscris în unul 
dintre estrasele din listele alegătorilor, înmână buletinul de vot, marchează cu spray 
și îndrumează pe alegător privind modalitatea de votare. 

а) verificarea dacă alegătorul a votat la o altă secție de votare 

Articolul  15. 

(1) Când intră la secția de votare, alegătorul se apropie de membrul comitetului 
electoral cu lampa UV, care verifică dacă degetul arătător al mâinii drepte a 
alegătorului este deja marcat cu o cerneală invizibilă. 

(2) În cazul în care alegătorul nu are o amprentă pe mână dreaptă, se verifică dacă 
degetele rămase ale mâinii drepte sunt marcate cu o cerneală invizibilă , iar dacă 
alegătorul nu are nici mână dreaptă, se verifică dacă degetele de la mâna stângă 
este marcată cu o cerneală invizibilă. 

(3) Dacă, după verificarea cu lampa UV, se stabilește că alegătorul a votat într-o altă 
secție de votare, el nu poate vota și este obligat să părăsească secția de votare fără 
amânare.  

б) stabilirea identității alegătorului 

Articolul  16. 

 (1) După ce se determină că alegătorul nu a votat, el se apropie de 
următorul membrul comitetului electoral, pronunță prenumele și numele, prezintă 
anunțul privind data și timpul desfășurării alegerilor, dacă îl posedă, și dovedește 
identitatea sa. 

 (2) Alegătorul poate să voteze și fără anunțul privind data și timpul 
desfășurării alegerilor și Comitetul electoral nu îl poate condiționa prin prezentarea 
acetui anunț, ci trebuie să găsească pe alegător în extrasul din lista alegătorilor după 
datele disponibile despre alegător din documentul prin care el dovedește identitatea 
sa. 

 (3) Alegătorul nu poate vota dacă nu prezintă dovada privind identitatea 
sa. 

 (4) Identitatea sa alegătorul dovedește prin buletinul de identitate valabil 
sau prin documentul de călătorie valabil (pașaport). 

 (5) Comitetul electoral trebuie să permită votarea alegătorului care 
identitatea sa o dovedește cu buletinul de identitate cu termenul de valabilitate 
expirat, sub condiția că prezintă adeverința Ministerului Afacerilor Interne privind 
cererea remisă de emitere a unui nou buletin de identitate. 

 (6) În caz că la secția de votare se prezintă un alegător care posedă un 
document valabil din alineatul 4 al prezentului articol în care este menționat un alt 
nume de familie raportat la numele de familie din extrasul listei de alegători, 
Comitetul electoral trebuie  ca acestui alegător să permită votarea, indifirent de acest 
fapt, sub condiția că în baza fotografiei alegătorului și prin codul numeric personal  
din documentul prin care dovedește identitatea sa , se poate stabilii că este vorba de 
persoana  înscrisă în extrasul listei de alegători. 

 (7) Alegătorul care este înscris în extrasul special al listei de alegător 
pentru votarea alegătorilor la stagiul militar, exercițiu militar sau la școlarizarea în 
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unitățile și instituțiile  Armatei Serbiei, idetitatea sa poate dovedii și cu buletinul militar 
care conține fotografia alegătorului și codul numeric personal.  

 (8) Alegătorul care votează la secția de votare în cadrul unui penitenciar, 
identitatea sa poate dovedii cu un act corespunzător emis de către Instituția de 
executarea a sancţiunilor de drept penal. 

в) verificarea  dacă alegătorul este înscris în unul dintre estrasele din listele 
alegătorilor 

Articolul  17. 

 (1) Atunci când se stabilește identitatea, alegătorul spune cărei  minoritate 
națională aparține și se apropie de membrul comitetului electoral , care este 
responsabil pentru gestinarea listei alegătorilor pentru minoritatea națională 
respectivă, respectiv la membrul comitetului votare, care se ocupă de extrasul 
special corespunzător din lista de votare a alegătorilor care se găsesc la stagiul 
militare, exerciții militare sau la școlarizare  în unitățile sau instituțiile Armatei Serbiei, 
care găsește alegătorul în extrasul  listei alegătorilor și înconjurează numărul curent 
în fața  numelui alegătorului, după ceea ce alegătorul se semnează în locul 
corespunzător în estrasul listei alegătorilor. După ceea ce se semnează, membrul 
comitetului electoral îi înmână buletinul de vot. 

 (2) Alegătorul care știe să scrie  și care poate personal să scrie numele și 
prenumele, se semnează în așa mod că personal scrie semnătura sa la un loc 
corespunzător în extrasul din lista alegătorului. 

 (3)  Un alegător care, din cauza dizabilității fizice sau senzoriale (alegător 
cu handicap) nu este în măsură să-și scrie personal numele și prenumele în extrasul 
din lista de alegători, este semnat prin ștampilarea unui sigiliu care conține datele 
privind identitatea luipersonală în locul corespunzător din extrasul din lista 
alegătorilor , sau prin aplicare unui sigiliu cu o semnătură gravată. 

 (4)  Un alegător care este analfabet, adică un alegător cu dizabilități care 
nu are un sigiliu care conține informații despre identitatea sa personală sau un sigiliu 
cu semnătura gravată, nu este semnat în extrasul din lista alegătorilor, ci, în schimb, 
aceasta o face asistentul lui pe care îl aduce la secția de votare pentru a umple 
buletinul de vot. 

 (5) Dispozițiile alineatului 2. până la 4. al prezentului articol  se aplică și în 
caz de votare a alegătorului în afara locului de votare. 

Articolul  18. 

(1) Comitetul electoral nu va face nici o înscriere sau alte schimbări în extrasele din 
listele alegătorilor. 

(2) Comitetul electoral nu permite votarea unei persoane care nu a fost înregistrată 
într-un extras din lista alegătorilor. 

(3) Comitetul electoral nu adaugă la extrasul din lista alegătorilor o persoană care nu 
a fost înregistrată în extras, indiferent de faptul că persoana afirmă că votează la 
secția de votare sau că membrii comitetului electoral îl cunosc personal.  

Articolul  19. 

 (1) Alegătorul poate vota doar odată. 

 (2) Nici o persoană nu poate primi mai multe buletine de vot, nici nu este 
permis să voteze pentru o persoană în locul altei persoane. Votarea cu ajutorul 
asitenței din articolul 24 din prezentele reguli nu se consideră votare în locul altei 
persoane. 
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г) Utilizarea spray-ului 

Articolul  20. 

(1) Numai după primirea buletinului de vot, alegătorul se apropie de membrul 
comitetului electoral care, cu un spray special, marchează degetul arătător al mâinii 
drepte sub rădăcina unghiilor, drept semn că a votat. 

(2) Un alegător fără degetul arătător al mâinii drepte va fi marcat cu următorul deget 
disponibil spre dreapta și în final pentru degetul mare al mâinii respective, sub 
rădăcina unghiilor. 

(3) Alegătorului fără mâna dreaptă trebuie să fie marcat cu un deget arătător al mâinii 
stângi, adică următorul deget disponibil și, în final, degetul mare,sub rădăcina 
unghiilor. 

(4) În cazul în care nu este posibil marcarea degetului alegătorului în acest mod, 
marcarea nu se efectuează 

д) Completarea buletinului de vot 

Articolul  21. 

(1) Alegătorul trebuie să completeze buletinul de vot în spatele paravanului de vot, 
după ce Comitetul electoral l-a  informat despre modul de votare. 

(2) Membrul comitetului electoral va avertiza în mod special pe alegător: 
1) că poate vota doar pentru o listă electorală, rotunjind numărul de ordine în fața 
numelui listei electorale; 

2) că votul este secret și că se desfășoară în spatele paravanului de votare; 
3) că votul este liber și că nimeni nu are dreptul de a preveni sau de a forța alegătorii 
să voteze, să-l țină la răspundere pentru faptul că a votat sau nu a votat, sau pentru 
a cere alegătorilor să se declare pentru cine a votat. 

(3) După completarea buletinului de vot, alegătorul îndoiește buletinul de vot, astfel 
încât pe buletinul de vot nu se poate vedeea cum s-a votat, pune buletinul de vot în 
urna de vot, iar apoi părăsește secția de votare.  

 

Articolul  22. 

(1) Comitetul electoral este obligat să asigure secretul votului. 
(2) Comitetul electoral este obligată să organizeze  votarea astfel încât nimeni să nu 
poată vedea cum alegătorul completează buletinul de vot. 

(3) În încăperea în care se desfășoară alegerile pot fi prezente atâtea persoane câte 
locuri există pentru asigurarea secretul votării.  

VI.  REGULI SPECIALE PENTRU VOTAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, 
PERSOANELOR ANALFABETE ȘI PERSOANELOR CARE NU POT FI 

PREZENTE 

Articolul  23. 

(1) Comitetul electoral este obligat să permită, persoanei care se deplasează cu 
ajutorul unui câine de ghidare și care dispune de documentul corespunzător pentru 
deplasarea cu ajutorul câinelui de ghidare, accesul liber la sediul în care se află 
secția de votare, care este un obiect  pentru utilizare publică, prevăzut astfel de 
Legea privind mișcarea, cu ajutorul unui câine de ghidare. 

 
(2) În conformitate cu documentul corespunzător de circulație, cu ajutorul unui câine 
de ghidare, se ia în considerare: 
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1) dovezi privind cunoștințelor dobândite, abilitățile și capacitățile de mișcare cu un 
câine de ghid  - pentru o persoană care se mișcă cu ajutorul unui câine de ghidare; 
2) dovada de formare completă - pentru câinele de ghid.  

 

а) Persoana care nu este în stare să completeze buletinul de vot 

Articolul  24. 

(1) Un alegător care nu este în măsură să completeze buletinul de vot (o persoană 
oarbă, o persoană cu alte forme de handicap sau o persoană analfabetă) are dreptul 
ca la o secție de votare să aducă un asistent, care în schimb va completa buletinul 
așa cum îi spune alegătorul. 

(2) În procesul-verbal al comitetului electoral se înregistrează: 

- numărul total al alegătorilor unei anumite minorități naționale care a votat cu ajutorul 
asitenților; 
- câți dintre acest număr a votat ca fiind persoane oarbe, persoane cu alte tipuri de 
handicap și persoanele analfabete, 

- sub care numer de ordine acei alegători sunt înscriși în lista alegătorilor.  

 

b) Persoana care nu este în posibilitatea să se prezinte la secția de votare 

Articolul  25. 

(1) Un alegător care nu este în măsură să voteze la secția de votare (persoană 
bolnavă sau cu altă incapacitate) informează Comitetul electoral nu mai târziu de 
11:00 în ziua votării, că el vrea să voteze și cărei minorități naționale aparține. 

(2) Votarea alegătorilor în afara secției de votare se poate face numai în zona care 
include secția de votare. 

(3) Persoanele care nu pot venii la o secție de votare, sunt considerate persoanele 
cu dizabilități și persoanele în vârstă bolnave, persoanele care din cauza motivelor 
de sănătate nu se pot prezenta la secția de votare. 

(4) Persoanele împiedicate și persoanele care nu se pot prezenta la secția de votare 
sunt considerate ca fiind persoane care, datorită naturii muncii lor nu sunt în măsură 
ca  în momentul când  secțiile de votare  sunt deschise să voteze la locul de votare. 

(5) Când determină că persoana bolnavă sau persoana care nu se poate preyenta la 
alegeri, în sensul aliniatului 3 al prezentului articol, este înscrisă în extrasul din lista 
alegătorilor și că se găsește în zona cuprinsă de secția de votare, președintele 
comitetului electoral desemnează trei membrii sau locțiitori ai membrilor comitetului 
electoral (delegații comitetului electoral ) să realizeze votarea în afara secției de 
votare.  

(6) Delegații comitetului electoral se deplasează la alegător, stabilesc identitatea lui 
și efectuează verificarea cu lampa UV.  

(7) Apoi delegații comitetului electoral prezintă alegătorului plicul oficial în care se 
găsesc: buletinul de vot, lista electorală cumulativă a candidaților pentru membrii 
consiliului național al minorității naționale căruia alegătorul aparține, certificatul 
privind dreptul de vot în afara secției de votare, precum și plicul în care va fi înapoiat 
buletinul de vot. 

(8) După aceea, delegații comitetului electoral cu un spray special marchează 
degetul alegătorului, în modul prevăzut de articolul 20 al acestor reguli.  

(9) După informarea alegătorului cu modalitatea de votare, delegații comitetului 
electoral părăsesc încăperea unde alegătorul votează. 
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Articolul  26. 

(1) În cazul în care alegătorul nu este capabil să completeze buletinul de vot 
(persoană oarbă, persoană cu alte tipuri de dizabilități sau persoană analfabetă), 
acesta poate vota cu ajutorul asistentului pe care singur îl alege, identic cum aceasta 
asistență se utilizează de persoanele oarbe, persoanele cu alte feluri de dizabilități 
sau persoanele analfabete care votează la secția de votare. 

(2) După votare, alegătorul semnează certificatul privind dreptul său electoral pentru 
votarea în afara secției de votare. 

(3) Alegătorul apoi introduce buletinul de vot completat și îndoit în plicul pe care 
delegații comitetului electoral în fața lui îl sigilează cu ștampila de ceară.  

(4) Astfel de plic sigilat alegătorul introduce împreună cu certificatul privind dreptul 
electoral în plicul oficial care apoi delegații în prezența lui sigilează cu ștampila de 
ceară.  

(5) Înainte de sigilarea plicului oficial cu certificatul privind dreptul electoral și plicul cu 
buletinul de vot, delegații comitetului electoral obligatoriu trebuie să verifice dacă 
alegătorul a semnat certificatul privind dreptul electoral. 

     Articolul  27. 

(1) Imediat după întoarcerea la secția de votare delegații comitetului electoral înmână 
plicul oficial președintelui comitetului electoral care deschide plicul oficial în care se 
găsește certificatul privind dreptul electoral și dacă în el este certificatul semnat, 
înconjoară numărul de ordine sub care alegătorul este înscris în extrasul din lista 
alegătorilor. 

(2) Apoi președintele comitetului electoral deschide plicul sigilat în care se găsește 
buletinul de vot și acest buletin introduce în urna de votare. 

(3) Dacă certificatul privind dreptul electoral nu este semnat, se consideră că 
alegătorul nu a votat, ceea ce se menționează în procesul verbal privind activitatea 
comitetului electoral pentru alegerea membrului consiliului național al minorității 
naționale căruia alegătorul aparține, ca drept eveniment important pentru votare. 

(4) În cazul din aliniatul 3 al prezentului articol, plicul sigilat cu buletinul de vot nu se 
deschide, ci așa sigilat după votare se transmite organismului de lucru în plicul cu 
buletinele de vot neutilizate. 

(5) Comitetul electoral introduce în procesul verbal privind munca comitetului 
electoral a unei minorități naționale, următoarele: 

 - numărul total al alegătorilor minorității naționale respective care au votat 
în afara secției de votare; 

 - numărul persoanelor care nu au putu să se prezinte la secția de votare 
din motive de sănătate, câte persoane sunt cu dizabilități și câte persoane sunt 
persoane bolnave bătrâne, 

 - sub ce număr curent sunt înscriși acești alegători în extrasul din lista 
alegătorilor. 

(6) La predarea – primirea materialului electoral după votare, comitetul electoral , cu 
restul materialelor electorale organismului de lucru predă certificatele semnate 
privind dreptul electoral al alegătorilor care au votat în afara secției de votare pentru 
fiecare minoritate națională în plicuri aparte. 

VII. MENȚINEREA ORDINII LA SECȚIA DE VOTARE 

Articolul  28. 

 (1) Comitetul electoral este obligat să întrețină ordinea la secția de votare. 
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 (2) Dacă la secția de votare este tulburată ordinea, Comitetul electoral 
poate întrerupe votarea până când ordinea nu se restabilește. Motivele pentru 
întreruperea votării și timpul întreruperii votării se înregistrază în procesul verbal 
privind activitatea comitetului electoral .  

 (3) Dacă întreruperea votării a durat mai mult de o oră votarea se 
prelungește cu atît timp cât a durat întreruperea.  

Articolul  29. 

 (1) Este interzisă reținerea la secțiile de votare tuturor persoanelor care nu 
au drepturi și obligații privind desfășurarea alegerilor.  

 (2) La secția de votare este interzisă utilizarea celularelor și altor mijloace 
de comunicare, precum și aparatelor de fotografiat și camerelor. 

 (3) La secția de votare este interzis în afara evidenței oficiale din extrasele 
din lista alegătorilor, să se întocmească listele cu alegătorii care s-au prezentat la 
votare (prin înscrierea numelui și numărului curent din extrasul din lista alegătorilor 
care s-au prezentat, sau nu s-au prezentat la votare). 

 (4) Excepțional, este permis ca membrii comitetului electoral care sunt 
responsabili să manipuleze cu extrasele din lista alegătorilor, prin înscrierea liniuțelor 
pe o foaie de hârtie aparte, să poarte evidența privind prezentarea alegătorilor la 
votare și datele acestea să prezinte tuturor memnrilor comitetului electoral . 

 (5) Încălcarea interdicțiilor din aliniatele 1, 2 și 3 al prezentului articol este 
considerat ca tulburarea ordinii la secția de votare. 

Articolul  30. 

 (1) Apartenenții poliției care sunt de serviciu pot intra la secția de votare 
doar dacă la secția de votare este tulburată ordinea, la apelul președintelui 
comitetului electoral sau a organismului de lucru. 

 (2) Excepțional de aliniatul 1 al prezentului articol ofițerul de poliție în 
uniformă poate intra la secția de votare unde este înscris în certificatul din lista 
alegătorilor, pentru a vota, sub condiția că nu poartă armă sau alte utilaje. 

Articolul  31. 

 Reprezentanții mass-media pot fi prezenți la secția de votare doar pentru a 
pregăti rapoartele privind cursul votării la secția de votare. 

VIII. STATUSUL REPREZENTANȚILOR PROPUNĂTORULUI LISTEI 
ELECTORALE ȘI OBSERVATORILOR 

Articolul  32. 

 Persoanele care se găsesc pe listele reprezentanților autorizați ai 
propunătorilor listei electorale, respectiv pe listele observatorilor din țară sau 
străinătate, și traducătoriilor, remise comitetului electoral de către Comitetul electoral 
Republicană prin intermediul organismului de lucru, care dispun de acreditările emise 
de Comitetul electoral Republicană, Comitetul electoral este obligat să faciliteze 
monitorizarea liberă a tuturor fazelor de activitate a comitetului electoral, începând cu 
pregătirile pentru deschiderea secției de votare până la finalizarea muncii privind 
stabilirea rezultatelor votării. 

Articolul  33. 

 (1) Comitetul electoral este obligat ca în procesul verbal privind activitatea 
comitetului electoral să introducă datele privind reprezentanții propunătorilor listei 
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electorale prezenți și observatorii, ținând cont ca datele privind reprezentanții 
propunătorilor listei electorale, dacă la secția de votare se votează pentru alegerea 
membrilor a mai multor consilii naționale, introduce în procesul vrebal privind 
activitatea comitetului electoral doar pentru minoritatea nașională corespunzătoare, 
pe când datele privind observatorii se introduc în procesul verbal privind activitatea 
comitetului electoral pentri fiecare minoritate națională.  

 (2) Comitetul electoral de la secția de votare poate îndepărta reprezentanții 
propunătorilor listei electorale sau observatorii care nu respectă regulile privind 
menținerea ordinii la secția de votare, dacă la secția de votare utilizează celularele 
sau alte mijloace de comunicare, în special dacă deranjează munca comitetului 
electoral. 

 (3) Comitetul electoral este obligat ca privind îndepărtarea reprezentantului 
propunătorului listei electorale sau a observatorului și motivele pentru îndepărtare să 
anunțe imediat Comitetul electoral Republicană, prin intermediul organismului de 
lucru. 

IX. ÎNCHIDEREA SECȚIILOR DE VOTARE 

Articolul  34. 

 (1) Secția de votare se închide la ora 20. 

 (2) Alegătorii care se găsesc la secția de votare în timpul închiderii secției 
de votare, este permisă votarea. 

 (3) Ca alegător care se află la secția de votare se consideră alegătorul 
care la ora 20 se găsește la secția de votare sau în incinta acestuia.  

 (4) Alegătorii care se află la secția de votare sunt informați de către 
comitetul electoral că pot vota. 

 (5) Președintele comitetului electoral este obligat să determine membrul 
sau locțiitorul membrului comitetului electoral care va stabilii numărul alegătorilor 
care se găsesc la secția de votare, să stabilească ordinea lor de votare, și să se 
poziționeze în spatele ultimului alegător prezent pentru a marca sfârșitul rândului și 
pentru a aștepta ca să voteze toți alegătorii care au fost prezenți la secția de votare. 

X. STABILIREA REZULTATELOR VOTĂRII 

Articolul  35. 

(1) După ce secția de votare este închisă, comitetul electorală determină 
rezultatele votării la secția de votare. 

(2) Toți membrii comisiei de electorale sau locțiitorii acestora trebuie să fie 
prezenți la stabilirea rezultatelor de votare. 

(3) La determinarea rezultatelor votării, comitetul electoral completează în 
primul formular de control pentru verificarea preciziei logice și de calcul a 
rezultatelor votării la secția de votare (denumită în continuare: formularul de 
control). 

(4) După completarea formularului de control, trebuie să fie efectuat calculul 
logic al rezultatelor de vot stabilit,numai după ce se stabilește că rezultatele 
sunt logice și matematic corecte, și au intrat în procesul-verbal al comitetului 
electoral pentru a determina rezultatele votării la secția de votare. 
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а) Procedura de completare a formularului de control 

Articolul  36. 

 Procedura de completare a unui formular de control se realizează prin 
următoarea procedură: 

1) Prima data în baza  numărului de alegători înscriși în lista alegătorilor, lista 
modificărilor ulterioare în lista alegătorilor, dacă este prevăzut cu extrasul listei 
alegătorilor, și într-un extras separată a listei alegătorilor pentru votul alegătorilor 
care slujesc armata, se găsesc la exercițiu militar sau la școlarizare în unități sau 
instituții ale forțelor armate sârbe, dacă vor vota la acea secție de votare se stabilește 
de numărul total al alegătorilor înscriși la secția de votare, care este înscrisă în 
secțiunea 13.1. formularului de control; 

2) apoi se efectuează numărarea alegătorilor, care sunt rotunjițo în lista alegătorilor, 
lista modificărilor ulterioare ale listelor alegătorilor și o listă separată a alegătorilor, și, 
astfel, determină numărul de alegători care au votat, care este înscris în secțiunea 
13.2. a formularului de control; 

3) după aceea, în secțiunea 13.3. a formularul de control se înregistrează numărul de 
buletine de vot primite; 

4) apoi se realizează numărarea buletinelor de vot neutilizate, iar numărul este 
introdus în secțiunea 13.4. a formularului de control; 

5) se deschide o urna de vot și verifică dacă buletinul de control se află în ea; 
6) după se desfășoară numărarea buletinelor de vot în urna de vot, și astfel 
determină numărul buletinelor de vot folosite pentru a fi introdus în secțiunea 13.5. a 
formularului de control; 

7) buletinele de vot sunt apoi clasificate ca valabile și nevalabile; 
8) sunt numărate primele buletine de vot nevalabile și numărul este introdus în 
secțiunea 13.6. formularului de control; 
9) se calculează toate buletinele de vot valabile și acest număr este introdus în 
secțiunea 13.7. formularului de control; 
10) după care buletinele de vot valabile sunt clasificate conform listelor electorale, 
numărul de voturi acordate fiecărei liste electorale este determinat și fiecare dintre 
aceste numere este înscris în câmpul corespunzător din tabelul de la rubrica 13.8. 
formularului de control;. 

Articolul  37. 

(1) Comitetul electoral trebuie să acorde o atenție ca buletinul de control să u 
fie numărat ca buletin de vot accidental. 

(2) În cazul în care un comitet electoral realizează lipirea unui buletin de vot în 
urna de vot, astfel de buletin de vot, după votare trebuie să fie numărat printre 
buletinele de vot neutilizate. 

(3)  În cazul din articolul 27 alineatul 3 din aceste reguli, atunci când un 
alegător care a votat în afara secției de votare nu a semnat certificatul privind 
dreptul electoral în afara secției de votare, comitetul electoral ar trebui ca 
buletinul de vot al acestor alegătorii, care se află într-un plic sigilat așa să îl 
predea organismului de lucru  și trebuie numărat printre buletinele de vot 
neutilizate.  

б) Diferența între buletinul de vot valabile și nevalabile 

Articolul  38. 

(1) buletinul de vot invalid, respectiv nevalabil este un buletin de vot 
necompletat, sau buletinul de vot, care este completat, astfel încât să nu 
poată fi determinată cu siguranță pentru care lista de candidați a votat 
alegătorul, ca de exemplu: 
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1) buletinul de vot pe care un alegător încercuit sau a subliniat mai mult de un 
număr de ordine înainte de numele listelor electorale; 

2) buletinul în care alegătorul rotunjit sau subliniat numele al mai multor liste 
electorale; 

3) buletinul de vot pe care un alegător a încercuit sau a subliniat numele a 
mai mult de un deținător, purtător de liste electorale. 

(2) buletin valabil este cel pe care este rotunjit un număr din față listelor 
electorale, precum și un buletin de vot, care se completează într-un mod din 
care poate fi cu siguranță determinat pentru cine a votat alegătorul, de 
exemplu: 
1) dacă în buletinul de vot, alegătorul a rotunjit sau a subliniat numele și 
prenumele primului candidat pe lista electorală; 

2) dacă pe buletin de vot, alegătorul a rotunjit sau a subliniat numele sau o 
parte din numele unei singure liste electorale; 

3) dacă, în buletinul de vot, alegătorul a rotunjit sau a subliniat simultan 
numărul de ordine și numele listei electorale, precum și numele și prenumele 
primului candidat pe lista electorală; 

4) dacă pe buletinul de vot, alegătorul a rotunjit sau a subliniat numele unui 
singur deținător al listei electorale; 

5) dacă în buletinul de vot, alegătorul a rotunjit simultan sau a subliniat 
numele și prenumele primului candidat pe lista electorală și numele 
purtătorului respectivei liste electorale. 

(3) În cazul în care buletinul de vot este completat într-un mod din care să 
poată fi stabilit în mod fiabil pentru care lista electorală a votat alegătorul, 
acesta va fi valabil în ciuda faptului : 

- că în buletinul de vot sunt scrise sau trase comentarii, slogane și alte 
mesaje; 
- ce alte liste electorale sunt  radiate și șterse.  

XI. CONTROLUL LOGIC ȘI DE CALCUL AL REZULTATELOR DE VOTARE 
STABILITE 

Articolul  39. 

(1) După completarea formularului de control și determinarea rezultatelor 
votării la secția de votare în modul stabilit la artIcolul 36 din prezentele reguli, 
comitetul electoral efectuează controlul logic și contabil al rezultatelor determinate pe 
care le-a introdus în formularul de control. 

(2)  Controlul logic și contabil menționat la alin. (1) al prezentului articol 
include: calcularea datelor privind alegătorii, calculul datelor privind alegătorii și 
buletinul de vot și calcularea datelor privind buletinul de vot și voturile.  

а) Calcularea datelor privind alegătorii 

Articolul  40. 

(1) Numărul total al alegătorilor anumitei minorități naționale care au votat (secțiunea 
13.2. Formularul de control) este egal cu numărul de alegători care au fost rotunjite la 
extrasul din lista de alegători, în lista modificărilor ulterioare în lista alegătorilor, iar 
dacă este remis cu extrasul din lista specială a alegorilot și extrasul eventual special 
din lista alegătorilor. 

(2) Numărul total de alegători anumitei minorități naționale care au votat (secțiunea 
13.2. din formularul de control) poate fi doar egal sau mai mică decât numărul de 
alegători înregistrați în lista alegătorilor a minorității în lista modificărilor ulterioare ale 
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listelor alegătorilor și extrasul eventual special din lista alegătorilor (secțiunea 13.1 a 
formularului de control).  

  

б) Calcularea datelor privind alegătorii și buletinele de vot 

Articolul  41. 

(1) Numărul de buletine de vot utilizat pentru alegerea membrilor Consiliul național al 
unei minorități naționale (numărul de buletine de vot, care se află în urna de vot. – 
secțiunea 13.5 din formularul de control) poate fi doar egală sau mai mică decât 
numărul de alegători ai minorității respective care au votat (secțiunea 13.2 din 
formularul de control). 

(2) Numărul de buletine primite pentru alegerile membrilor Consiliul național al unei 
minorități naționale ar trebui să fie egală cu suma: (secțiunea 13.3 din formularul de 
control)  numărului buletinelor de vot neutilizate pentru alegerile membrilor Consiliul 
național al unei minorități naționale (secțiunea 13.4 din formularul de control)și 
numărul alegătorilor minoritari care au votat (secțiunea 13.2. din formularul de 
control). 

  

в) calcularea datelor privind buletinul de vot și voturile.  

Articolul  42. 

(1) Numărul de buletine de vot folosite pentru alegerile membrilor Consiliul 
național al unei minorități naționale (numărul de buletine care se găsesc în 
urna de vot - formularul de control secțiunea 13.5.) ar trebui să fie egală cu 
suma: (. Secțiunea 13.6 din formularul de control) cu numărul buletinelor de 
vot nevalabile cu numărul de buletine valabile pentru alegerile membrilor 
Consiliul național al unei minorități naționale (secțiunea 13.7. formularul de 
control). 

(2) Numărul de buletine de vot valabile pentru alegerile membrilor Consiliul 
național al unei minorități naționale (secțiunea 13.7. din formularul de control) 
ar trebui să fie egal cu suma numărului de voturi câștigate de toate listele 
electorale pentru alegerile membrilor Consiliul național al unei minorități 
naționale (tabelul de la secțiunea 13.8 din formularul de control). 

XII. COMPLETAREA PROCESULUI VERBAL PRIVIND MUNCA COMITETULUI 
ELECTORAL 

Articolul  43. 

(1) Când conclude că, după ce a efectuat controlul logic și contabil în 
conformitate cu prevederile articolelor 40-42 al acestor reguli, rezultate de vot 
sunt logic și matematic corecte, comitetul electoral trebuie să completeze 
procesul-verbal al comitetului electoral, astfel încât ar trebui mai întâi să 
verificați dacă acesta a completat primele patru puncte ale procesului-verbal, 
după care în procesul-verbal se scrie în mod clar: 

 
1) datele privind participarea alegătorului la votare la secția de votare cu 
ajutorul asistenților (secțiunea 5 din procesul-verbal); 

2) date privind votarea alegătorilor în afara secției de votare (secțiunea 6 al 
procesului-verbal); 
3) dacă în urna de vot a găsit buletinul de control (secțiunea 11.3 din procesul-
verbal); 
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4) numărul total al alegătorilor (secțiunea 13.1 din formularul de control în secțiunea 
13.1 al procesului verbal);  

 5) numărul alegătorilor care au votat (secțiunea 13.2 din formularul de control în 
secțiunea 13.1 al procesului verbal) 

6) numărul de buletine de vot primite (în secțiunea 13.3 a formularului de control din 
secțiunea 13.3 din procesul-verbal); 

7) numărul de buletine de vot neutilizate (din secțiunea 13.4 a formularului de control 
din secțiunea 13.4 din procesul-verbal); 

8) numărul de buletine de vot utilizate (în secțiunea 13.5 a formularului de control din 
secțiunea 13.5 din procesul-verbal); 

9) numărul de buletine de vot nevalabile (în coloana 13.6 a formularului de control 
din secțiunea 13.6 din procesul-verbal); 

10) numărul de buletine de vot valabile (din secțiunea 13.7 a formularului de control 
din secțiunea 13.7 din procesul-verbal); 

11) numărul de voturi exprimat pentru fiecare listă electorală (în tabelul din secțiunea 
13.8. al formularului de control în câmpul corespunzător din tabelul din secțiunea 
13.8. din procesul-verbal). 

Articolul  44. 

(1) La terminarea înregistrării rezultatelor votării în procesul verbal privin 
munca comitetului electoral, comitetul electoral: 

1) Pune buletinul de control într-un plic special pe care îl sigilează și 
menționează că buletinul de control se află în el; 

2) pune buletinele de vot nefolosite într-un plic special care sigilează și 
înscrie numele minorității naționale și că buletinele de vot nu sunt utilizate în 
acest plic; 

3) pune buletinele de vot nevalabile într-un plic special care sigilează și 
tipărește numele minorității naționale și că buletinele de vot nevalabile sunt 
în acest plic;  

4) plasează toate buletinele valabile într-un plic special care sigilează și 
tipărește numele minorității naționale și că buletinele de vot valabile se află 
acest plic; 
5) pune certificatele privind dreptul electoral de a vota în afara secției de 
votare într-un plic special care sigilează și tipărește numele minorității 
naționale și că în el sunt certificatele privind dreptul de a vota în afara secției 
de votare. 
(2) Pentru toate plicurile prevăzute la alin. (1) din prezentul articol, se indică 
numele municipalității / orașului și numărul secției  de votare. 

  

Articolul  45. 

 În procesul verbal privind munca comitetului electoral se introduc 
obiecțiunile membrilor și locțiitorii membrilor comitetului electoral, precum și a 
reprezentanților listelor electorale. 

Articolul  46. 

(1) Procesul-verbal privind munca comitetului electoral se semnează de către 
toți membrii sau supleanți ai membrilor comitetului electoral. 

(2)  În cazul în care procesul-verbal privind munca comitetului electoral nu 
este semnat de toți membrii comitetului electoral, aceasta se consemnează în 
procesele verbale ale comitetului electoral și poate de asemenea să 
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precizeze motivele pentru care procesul-verbal nu a fost semnat de toți 
membrii comitetului electoral sau locțiitorii acestora.  

Articolul  47. 

(1) Procesul verbal privind munca comitetului electoral se face pe formularul 
prescris de Comitetul electoral Republicană și este tipărit în șase exemplare, 
din care: 
- trebuie să prezinte primul exemplar organismului de lucru; 
- al doilea exemplar afișează la secția de votare pentru accesul public; 
- Celelalte patru exemplare vor fi înmânate reprezentanților candidaților care 
au obținut cel mai mare număr de voturi la secția de votare, dacă sunt 
prezenți la secția de votare. 

 

XIII. DISPOZIȚII SPECIALE PRIVIND STABILIREA REZULTATELOR ÎN CAZ CĂ 
LA SECȚIA DE VOTARE SE VOTEAZĂ PENTRU ALEGERILE MEMBRILOR A 

MAI MULTOR CONSILII NAȚIONALE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE 

Articolul  48. 

(1) În cazul în care în secția de votare se votează pentru alegerea membrilor a mai 
multor consilii naționale ale minorităților naționale, comitetul electoral va acționa în 
așa fel încât procedura descrisă la articolele 36-46 ale acestor reguli se aplică pentru 
a alege un consiliu național separat, pornind de la minoritatea națională, cu cel mai 
mare număr de alegători înscriși la secția de votare, care se încheie cu o minoritate 
națională, cu cel mai mic număr de alegători înregistrați la secția de votare.  

(2) În cazul prevăzut la alineatul 1 din prezentul articolul comitetul electoral, după 
închiderea secției de votare, și finalizarea votării, mai întâi determina rezultatele 
votărilor pentru alegerea unui consiliu național cu cel mai mare număr de alegători 
înregistrați la secția de votare.  

(3) După deschiderea urnelor de vot și determinarea existenței buletinului de vot, 
astfel cum se prevede la articolul 36 alineatul (5) din prezentele reguli, comitetul 
electoral trebuie să clasifice mai întâi toate buletinele de vot care se găsesc în urna 
de vot, după minoritățile naționale, după care continuă procedura de determinare a 
rezultatelor votării pentru alegerea membrilor consiliului național al minorității 
naționale cu cel mai mare număr de alegători la secția de votare 

(4) După finalizarea completării procesului-verbal privind activitatea comitetului 
electoral după votare și pentru stabilirea rezultatelor votării pentru alegerea 
membrului consiliului național al unei minorități naționale cu cel mai mare număr de 
alegători înregistrați la secția de votare și înmânează patru copii ale procesului-
verbal reprezentanților propunerilor listelor electorale, dacă sunt prezenți, comitetul 
electoral repetă procedura descrisă la art. 36-46 ale acestor reguli pentru a stabili 
rezultatele de vot pentru alegerile membrilor acestui consiliu național al unei 
minorități naționale cu număr mai mare de alegători înregistrați, și așa mai departe 
până când determinarea rezultatelor votării la alegerile pentru membrii tuturor 
consililor naționale care sunt aleși la secția de votare. 

(5) Toate procesele verbale privind activitatea comitetului electoral se afișează la 
secția de votare numai după ce comitetul electoral stabilește rezultatele votării sau 
completează procesul verbal privind activitatea  pentru alegerea ultimului consiliu 
național ales la secția de votare. 
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XIV. REMITEREA MATERIALULUI ELECTORAL DUPĂ VOTARE 

Articolul  49. 

(1) După ceea ce stabilește rezultatele votării la secția de votare, comitetul electoral 
determină persoanele care, cu președintele comitetului electoral , respectiv locțiitorul 
președintelui comitetului electoral, va fi responsabil pentru predarea materialului 
electoral organismului de lucru, ceea ce se constată în procesul verbal privind 
activitatea comitetului electoral. 

(2) Comitetul electoral va transmite fără întârziere, dar cel mai târziu în termen de 12 
ore de la închiderea secției de votare, organului de lucru din clădirea municipiului / 
comunei următoarele materiale electorale: 

1) primele exemplare ale procesului-verbal privind  lucrările comisiei electorale 
privind desfășurarea votărilor și stabilirea rezultatelor votării la alegerile pentru 
membrul fiecărui consiliu național ales la secția de votare, 

2) extrasele din listele de alegători și extrase speciale din listele alegătorilor votate la 
secția de votare la alegerile pentru membrul fiecărui consiliu național 

3) plicul sigilat în care se găsește buletinul de control, 

4) plicuri sigilate care conțin buletinele de vot nefolosite pentru votarea la alegerile 
pentru membrii fiecărui consiliu național ales în fiecare secție de votare separat, 
5) plicuri sigilate în care se găsesc buletinele de vot nevalabile sunt plasate pentru 
votarea la alegerile pentru membrii fiecărui consiliu național ales în fiecare secție de 
votare separat, 
6) plicuri sigilate în care au fost plasate buletinele valabile pentru votarea la alegerile 
pentru membrii fiecărui consiliu național ales în fiecare secție de votare separat 

7) plicuri sigilate, în care este introdus certificatul semnat privind dreptul electoral în 
afara secției de votare pentru votarea la alegerile pentru membrii fiecărui consiliu 
național ales în fiecare secție de votare separat. 

8) Sigiliul de siguranță utilizați pentru sigilarea pungilor cu materialul electoral în 
timpul transferului materialului electoral între organul de lucru și comitetul electoral 
înainte de votare, 
9) alte materiale electorale. 

(3) în timpul livrării de materialelor electorale, comitetul electoral va avea strict grijă 
să nu confunde materialele electorale pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii 
consiliului național ale diferitelor minorități naționale. 

(4) Restul materialelor (cărți de identitate, buletinele de vot, paravanele de vot, lămpi 
UV, materialele de scriere etc.), comitetul electoral predă organului administrației 
municipal / comunal.  

(5) La predarea din alineatul 2 al prezentului articol, se întocmește un raport pe 

formularul prescris de Comitetul electoral  Republicană. Un exemplar al acestui 

proces verbal este păstrat la organul administrației municipale / comunale timp de cel 

puțin patru ani, în timp ce un exemplar este obligatoriu dat de Organismul de lucru 

coordonatorului Comisiei Electorale Republicale. 

(6) După predarea materialului menționat la alineatul (2) din prezentul articol, 
materialul menționat la alin. (2) lit. 3) până la 6), și punctul 8), al prezentului articol 
este plasat într-o pungă pentru depozitarea alegerea materialelor, care, în prezența 
membrului organismului  de lucru și membrului comitetului electoral care au predat 
materialele sigilate , al cărui numărul de serie este înregistrat în procesul verbal 
privind  predarea-primirea din alineatul (5) din prezentul articol. Punga trebuie să fie 
marcată cu eticheta cu numele orașului / comunei și numărul secției de votare. 
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(7) Procesul comitetului electoral, extrasele din lista alegătorilor și extrasele speciale 
din listele alegătorilor și plicuri cu certificatele de drept electoral de vot în afara secției 
de votare nu este plasat într-o pungă cu alte materiale electorale, ci organismul de 
lucru este ambalat separat de alte materiale electorale ți așa separat sunt predate 
coordonatorului Comisiei Electorale Republicale. 

Articolul  50. 

 La predarea materialului electoral, președintele comisiei electorale sau 
locțiitorul președintelui comitetului electoral este obligat să transmită organismului de 
lucru și organului administrativ municipal / comunal o copie a evidențelor privind 
prezența acestui membru și a locțiitorilor membrilor comitetului electoral la secția de 
votare . 

XV. DISPOZIȚIA FINALĂ 

Articolul  51. 

 Prezentele reguli  intră în vigoare cu data publicării în ”Monitorul Oficial al 
Republicii Serbia”. 

02 Numărul: 013-87/18 
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