
 

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

 Podľa článku 62, odsek 1, bod 4) a článku 66, odsek 3 Zákona o 
národnostných radách národnostných menšín (Úradný vestník Srbskej republiky, 
č. 72/09, 20/14 – rozhodnutie ÚS, 55/14 a 47/18), 

Republiková volebná komisia na zasadnutí 21. augusta 2018, schválila 

P R A V I D L Á    

PRÁCE VOLEBNÝCH KOMISIÍ NA USKUTOČNENIE PRIAMYCH VOLIEB 
ČLENOV NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

   Tieto pravidlá podrobnejšie upravujú prácu volebných komisií, vytvorených v 
súlade s Pokynmi na uskutočnenie priamych volieb členov národnostných rád 
národnostných menšín (Úradný vestník Srbskej republiky, č. 57/18 –  
konsolidovaný text), o priebehu hlasovania a zistení výsledkov hlasovania v 
priamych voľbách pre členov národnostných rád národnostných menšín (ďalej v 
texte len: "voľby"). 

Článok 2 

   (1) Volebná komisia priamo uskutočňuje hlasovanie na mieste konania volieb, 
zabezpečuje správnosť a tajnosť hlasovania, zisťuje výsledky hlasovania na 
mieste konania volieb a vykonáva ďalšie úkony v súlade so zákonom, Pokynmi 
na uskutočnenie priamych volieb členov národnostných rád národnostných 
menšín a týmito pravidlami. 

(2) Volebná komisia rozhoduje väčšinou hlasov z celkového počtu členov. 

(3) Práca volebnej komisie je verejná. 

(4) Kým je miesto konania volieb otvorené a pokým trvá hlasovanie, všetci 
členovia volebnej komisie a ich zástupcovia musia byť prítomní na mieste 
konania volieb.  

(5) Všetci členovia a náhradníci členov volebnej komisie sú povinní na mieste 
konania volieb na viditeľnom mieste nosiť identifikačné karty, ktoré im 
zabezpečuje Republiková volebná komisia. 

(6) Členom volebnej komisie, ktorí sú určení narabáť so sprejom s neviditeľným 
atramentom, a hlasujú na inom mieste konania volieb, umožňuje sa aby hlasovali 
na ich mieste konania volieb, s predložením rozhodnutia o vymenovaní za člena 
volebnej komisie. 
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II. PREVZATIE VOLEBNÉHO MATERIÁLU 

Článok 3 

 (1) Pracovné telesá Republikovej volebnej komisie (ďalej v texte len: 
"Pracovné teleso") a okresné/mestské orgány správy sú povinné odovzdať 
volebný materiál  volebným komisiám na  mieste konania volieb najneskôr 48 
hodín pred dňom konania volieb. 

(2) Zoznam volebného materiálu, ktorý sa odovzdáva každej volebnej komisii na 
uskutočnenie volieb, je uvedený v zápisnici о odovzdávaní volebného materiálu pred 
hlasovaním medzi Pracovným telesom a volebným výborom na tlačive, ktoré 
predpisom určuje Republiková volebná komsia. 

Článok 4 

 (1) Okrem materiálu uvedeného v zápisnici o odovzdaní volebného 
materiálu pred hlasovaním medzi Pracovným telesom a volebnou komisiou, 
volebnej komisii sa pri prijímaní a odovzdávaní volebného materiálu predloží aj 
kontrolný formulár pre logický výpočet výsledkov hlasovania na mieste konania 
volieb, ktorého tlačivo sa nachádza v prílohe a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto 
pravidiel. 

(2) Okresný/mestský orgán správy zabezpečí pre každú volebnú komisiu taký 
počet tlačív kontrolného formulára za koľko národnostných rád sa hlasuje na 
každom mieste konania volieb. 

III. PRÍPRAVA NA ZAČIATOK HLASOVANIA 

Článok 5 

 (1) V deň konania volieb, volebná komisia prichádza o 6:00 hodín na 
miestno konania volieb, s cieľom vykonať pripravu na začiatok hlasovania. 

(2) Členovia volebnej komisie pripravujú začiatok hlasovania v nasledovnom 
poradí: otvárajú vrece s volebným materiálom zapečatené bezpečnostnou 
uzávierkou, zisťujú či je prijatý hlasovací materiál správny a úplný, upravujú 
miesto konania volieb a dohovárajú sa o spôsobe práce a rozdelení úloh v 
priebehu hlasovania. 

(3) Bezpečnostná uzávierka, ktorá bolo odstránená z vreca s volebným 
materiálom, volebná komisia povinne odovzdá Pracovnému telesu pri 
odovzdávaní volebného materiálu po hlasovaní. 

а) Zisťovanie úplnosti a bechybnosti volebného materiálu 

Článok 6 

 (1) Prijaté volebné materiály volebná komisia porovnáva so stavom v 
zápisnici o prijímaní a odovzdaní volebného materiálu pred hlasovaním medzi 
Pracovným telesom a volebnou komisiou a tak zisťuje, či je prijatý materiál úplný 
a bezchybný. 

              (2) Ak niečo z volebného materiálu chýba, volebná komisia to konštatuje 
v Zápisnici o práci volebnej komisie na uskutočnenie hlasovania a zisťovaní 
výsledkov hlasovania vo voľbách členov národnostnej rady národnostnej menšiny 
(ďalej v texte len: ,,zápisnica o práci volebnej komisie) a o tom ihneď informuje 
pracovné teleso. 
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             (3) V prípade, že volebnej komisii nebol dodáný dostatočný počet 
hlasovacích lístkov, volebná komisia otvára miesto konania volieb s hlasovacími 
lístkami ktorými disponuje, a zvyšok jej bude dodaný v priebehu hlasovania. 

b) Úprava miesta konania volieb 

Článok 7 

             (1) Členovia volebnej komisie upravujú miesto konania volieb tak, že 
viditeľne vytýčia číslo a názov miesta konania volieb, výpis z Rozhodnutia o 
stanovení miest konania volieb a Národnú vlajku Srbskej republiky, ako aj úplnné 
kandidátne listiny na členov každej národnostnej rady volenej na mieste konania 
volieb. 

          (2) Naďalej, volebná komisia upravuje miestnosť na hlasovanie tak, že od 
vchodu po volebnú schránku, miesta na vykonávanie volebných úkonov budú 
zoradené v nasledovnom poradí: 

         1) miesto, na ktorom člen volebnej komisie narába UV lampou; 

         2) miesto, na ktorom sa zisťuje totožnosť voliča; 

         3) miesto na ktorom sa nachádzajú výpisy z osobitných zoznamov voličov 
pre hlasovanie na mieste konania volieb (ďalej v texte len: ,,výpis zo zoznamu 
voličov”)  pre každú národnostnú radu, ktorá sa volí na tom mieste konania volieb 
a osobitné výpisy zo zoznamu voličov pre hlasovanie voličov, ktorí sú na 
vojenskej službe, vojenskom cvičení alebo na školení v jednotkách alebo 
ustanovizniach Vojska Srbska, 

       4) miesto na ktorom sa odovzdáva hlasovací lístok 

       5) miesto na ktorom člen volebného výboru narába so sprejom na 
označovanie prstov voliča, 

      6) volebné zásteny, ktoré musia byť postavené tak, aby umožnili tajnosť 
hlasovania, 

      7) volebná schránka. 

Článok 8 

 (1) Volebná komisia preveruje, či sú na mieste konania volieb a na 50 
metrov od miesta konania volieb vytýčené symboly predkladateľa kandidátnych 
listín a iný volebný propagačný materiál. 

(2) Ak je na mieste konania volieb a na 50 metrov od miesta konania volieb 
vytýčený volebný propagačný materiál, volebná komisia ho odstráni sama, a ak 
nie je schopná to sama vykonať, o potrebe odstránenia materiála informuje 
Pracovné teleso, ktoré predložením žiadosti o odstránení uvedeného materiálu, 
oslovuje príslušnú okresnú/mestskú komunálnu službu. 

c) Dohoda o rozdelení práce 

Článok 9 

 Členovia volebnej komisie sa dohovárajú o rozdelení práce, pričom je 
najdôležitejšie určiť, ktorí členovia, respektíve ich zástupcovia, budú zodpovední 
za vykonávanie nasledovných úkonov: 

1) narábanie UV lampou; 

2) zistenie totožnosti voliča; 
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3) narábanie s výpismi zo zoznamu voličov pre každú národnostnú radu, ktorá sa 
volí na mieste konania volieb a osobitnými výpismi zo zoznamu voličov pre 
hlasovanie voličov, ktorí sú na vojenskej službe, vojenskom cvičení alebo na 
školení v jednotkách alebo ustanovizniach Vojska Srbska; 

4) chránenie a odovzdávanie volebných lístkov; 

5) narábanie so sprejom na označovanie prstov voličov; 

6) poučovanie voličov o spôsobe hlasovania. 

Článok 10 

 (1) Pred otvorením miesta konania volieb, predseda volebnej komisie 
do Zápisnice vnáša mená prítomných členov a zástupcov členov volebnej 
komisie. 

              (2) Okrem zapísania prítomných členov a zástupcov členov volebnej 
komisie do Zápisnice o práci volebnej komisie, predseda volebnej komisie je 
povinný mená prítomných členov a zástupcov členov volebnej komisie zapísať do 
evidencie o prítomnosti na mieste konania volieb, ktorú podpisujú prítomní 
členovia a zástupcovia členov volebných komisií. 

            (3) Evidencia, uvedená v odseku 2 tohto článku sa používa ako základ 
pre zaplatenie úhrad za prácu vo volebnej komisii. 

IV. OTVÁRANIE MIESTA KONANIA VOLIEB 

Článok 11 

          (1) Po uskutočnení príprav na vykonanie hlasovania, volebná komisia 
stanoví či hlasovanie môže začať a to konštatuje v Zápisnici o práci volebnej 
komisie. 

        (2) Miesto konania volieb sa otvára o 7:00 hodine v deň konania volieb. 

Previerka bezchybnosti volebnej schránke 

Článok 12 

(1) Na mieste konania volieb sa nachádza jedna volebná schránka, ktorá sa 

používa na hlasovanie na voľbách členov všetkých národnostných rád, ktorí sa 

volia na tom mieste konania volieb.  

(2) Kontrola bezchybnosti volebnej schránky sa uskutočňuje za prítomnosti 

prvého voliča, ktorí príde na miesto konania volieb а výsledok kontroly sa 

zapisuje do kontrolného listka na kontrolu bezchybnosti volebnej schránky (ďalej 

v texte len: ,,Kontrolný lístok“).  

(3) Postup kontroly sa vykonáva v nasledovnom poradí: 

 1) keď na miesto konania volieb pride prvý volič, ktorý nie je členom volebnej 

komisie, volebná komisia vykoná kontrolu UV lampou, zistí jeho totožnosť a zistí, 

či je zapísaný do niektorého z výpisov zo zoznamu voličov;  

2) v prítomnosti toho voliča volebná komisia preveruje, či je volebná schránka 

bezchybná a prázdna;  
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3) vyplní sa Kontrolný list, do ktorého sa zapisuje, do ktorého výpisu zo zoznamu 

voličov a pod ktorým poradovým číslom је volič zapísaný, potom Kontrolný list 

podpisujú všetci členovia, respektíve zástupcovia členov volebnej komisie a volič, 

ktorý prvý prišiel na miesto konania volieb;  

4) v prítomnosti prvého voliča Kontrolný list sa vloží do volebnej schránky, ktorá 

sa potom zatvára a pečatí trikolórou a pečatným voskom, 

 5) všetky vykonané úkony sa zapisujú do všetkých zápisníc o práci volebných 

kommisií pre každú národnostnú radu, ktorá sa volí mieste konania volieb.  

Článok 13 

    Kontrolu bezchybnosti volebnej schránke nemožno vykonávať za prítomnosti 
voliča, za ktorého je po kontrole UV lampou zistené, že hlasoval na inom mieste 
konania volieb, ktorý nemá platný verejný doklad totožnosti alebo ktorý nie je 
zapísaný ani do jedného výpisu zo zoznamu voličov.  

V. HLASOVANIE NA MIESTE KONANIA VOLIEB 

ČLÁNOK 14 

 Keď volič príde na miesto konania volieb, volebná komisia je povinná 
podniknúť nasledovné úkony: skontrolovať, či volič hlasoval na inom mieste 
konania volieb, zistiť totožnosť voliča, skontrolovať, či je volič zapísaný do 
niektorého z výpisov zo zoznamu voličov, odovzdať mu hlasovací lístok, označiť 
voliča sprejom a poučiť ho o spôsobe hlasovania. 

a) Kontrola, či volič hlasoval na inom mieste konania volieb 

Článok 15 

 (1) Po vstupe na miesto konania volieb, volič pristúpi k členovi volebnej 

komisie, ktorý narába s UV lampou a kontroluje, či je ukazovák pravej ruky voliča 

bol predtým už označený neviditeľným atramentom.  

           (2) V prípade, že volič nemá ukazovák pravej ruky, kontroluje sa, či sú 

neviditeľným atramentom označené ďalšie prsty pravej ruky а ak volič nemá 

pravú ruku, preveruje sa, či sú neviditeľným atramentom označené prsty ľavej 

ruky.  

          (3) Ak sa po kontrole UV lampou zistí, že volič hlasoval na inom mieste 

konania volieb, on nemôže hlasovať a bezodkladne musí opustiť miesto konania 

volieb.  

 

b) Zistenie totožnosti voliča 

Článok 16 

 (1) Keď sa zistí, že volič nehlasoval, on pristúpi k nasledovnému členovi 

volebnej komisie, povie mu svoje meno a priezvisko, odovzdá mu oboznámenie o 

dátume a čase konania volieb, ak ho vlastní a preukáže svoju totožnosť. 

 (2) Volič može hlasovať aj bez oboznámenia o dátume a čase konania volieb a 

volebná komisia ho nemôže podmieňovať preukázaním uvedeného 
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oboznámenia, ale musí vyhľadať voliča vo výpise zo zoznamu voličov podľa 

údajov ktorými disponuje o voličovi z jeho dkoladu, ktorým preukáže totožnosť. 

 (3) Volič nemôže hlasovať, ak nepredloží dôkaz o svojej totožnosti. 

 (4) Vlastnú totožnosť volič preukáže platným občianskym preukazom alebo 

platným cestovným dokladom (pasom). 

 (5) Volebná komisia umožní hlasovať voličovi, ktorý svoju totožnosť dokáže 

občianskym preukazom s vypršanou dobou platnosti, za podmienky že predloží 

potvrdenie Ministerstva vnútra o podanej žiadosti o vydanie nového občianskeho 

preukazu.  

 (6) V prípade ak na miesto konania volieb príde volič, ktorý je držiteľom platného 

dokladu, uvedeného v odseku 4 tohto článku, v ktorom je uvedené iné priezvisko 

vo vzťahu k priezvisku uvedenému vo výpise zo zoznamu voličov, volebná 

komisia takému voličovi umožmí hlasovať, bez ohľadu na uvedenú okolnosť, za 

podmienky, že na základe fotografie voliča a rodného čísla v doklade, ktorým 

preukazuje svoju totožnosť, môže zistiť, že ide o osobu, ktorá je zapísaná do 

výpisu zo zoznamu voličov.   

 (7) Volič, ktorý je zapísaný do osobitného výpisu zo zoznamu voličov pre 

hlasovanie voličov na vojenskej službe, vojenskom cvičení alebo na školení v 

jednotkách a ustanovizniach Vojska Srbska, svoju totožnosť môže preukázať aj 

vojenskou knižkou, v ktorej sa nachádza fotografia voliča a jeho rodné číslo. 

 (8) Volič, ktorý hlasuje na mieste konania volieb v rámci Ústavu na výkon 

trestných sankcií, svoju totožnosť môže preukázať aj zodpovedajúcim dokladom, 

ktorý mu vydáva Správa pre výkon trestných sankcií.  

  

c) Zisťovanie čí je volič zapísaný do výpisu zo zoznamu voličov a 
odovzdávanie volebného lístka 

Článok 17 

 (1) Keď preukáže svoju totožnosť, volič povie do ktorej národnostnej 

menšiny patrí a pristúpi k členovi volebnej komisie, ktorý je zodpovedný za 

narábanie s výpisom zo zoznamu voličov pre tú národnostnú menšinu, respektíve 

k členovi volebnej komisie, ktorý narába s príslušným osobitným výpisom zo 

zoznamu voličov pre hlasovanie voličov na vojenskej službe, vojenskom cvičení, 

alebo na školení v jednotkách alebo ustanovizniach Vojska Srbska, ktorý nájde 

voliča a zakrúžkuje poradové číslo pred menom voliča, po čom sa volič podpíše 

na zodpovedajúcom mieste vo výpise zo zoznamu voličov. Keď sa volič podpíše, 

člen volebnej komisie mu odovzdáva hlasovací lístok.  

         (2) Volič, ktorý je gramotný a schopný je bez pomoci napísať svojeo meno a 
priezvisko, podpisuje sa tak, že vlastoručne napíše svoj podpis na príslušnom 
mieste vo výpise zo zoznamu voličov. 

        (3) Volič, ktorý z dôvodu fyzického alebo zmyslového postihnutia (volič so 
zdravotným postihnutím) nie je schopný vlastoručne napísať svoje meno a 
priezvisko vo výpise zo zoznamu voličov, podpisuje sa tak, že na príslušné 
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miesto vo výpise zo zoznamu voličov vtlačí pečiatku obsahujúcu informácie o 
jeho osobnej totožnosti alebo pečiatku s vyrytým podpisom. 

       (4) Volič, ktorý je negramotný, alebo volič so zdravotným postihnutím, ktorý 
nevlastní pečiatku obsahujúcu informácie o jeho osobnej totožnostim respektíve 
pečiatku s vyrytým podpisom, nepodpisuje sa vo výpise zo zoznamu voličov, ale 
to namiesto neho urobí jeho pomocník, ktorého privedie so sebou na miesto 
konania volieb na účel vyplnenia hlasovacieho lístka. 

      (5) Ustanovenia  z odsekov 2 až 4 tohto článku sa uplatňujú aj v prípade 
hlasovania voličov mimo miesta konania volieb. 

Článok 18 

 (1) Volebná komisia nesmie vykonávať žiadne dopisovanie alebo iné 

zmeny vo výpisoch zo zoznamov voličov.  

           (2) Volebný výbor nesmie nedovoliť, aby hlasovala osoba, ktorá nie je 

zapísaná v žiadom výpise zo zoznamu voličov.  

 

      (3) Volebná komisia nesmie do výpisu zo zoznamu voličov pridať osobu, 
ktorá nebola zapísaná vo výpise, bez ohľadu na to, že osoba, tvrdí, že má 
hlasovať na tom mieste konania volieb, alebo že ho členovia volebnej komisie 
osobne poznajú. 

Článok 19 

       (1) Volič môže hlasovať len raz. 

       (2) Žiadna osoba nesmie dostať viacej ako jeden hlasovací lístok, nie je 
prípustné ani aby jedna osoba hlasovala v mene inej osoby. Hlasovanie za 
asistencie pomocníka, uvedeného v článku 24 týchto pravidiel, sa nepovažuje za 
hlasovanie inej osoby. 

d) Použitie spreja 

Článok 20 

 (1) Až po odovzdaní hlasovacieho lístku, volič pristúpi k členovi volebnej 

komisie, ktorý mu špeciálnym sprejom označí ukazovák pravej ruky pod koreňom 

nechta a tak označí, že hlasoval.  

            (2) Volič bez ukazováka jeho pravej ruky musí byť označený ďalším 
dostupným prstom vpravo a nakoniec palcom tej ruky pod koreňom nechta. 

            (3) Voličovi, ktorý nemá pravú päsť, bude pod koreňom nechta označený 

ukazovák ľavej ruky, respektíve nasledovný dostupný prst vľavo od palca tej ruky, 

pod koreňom nechta.  

           (4) Ak nie je možné takto označiť prsty voliča, označenie sa nevykoná. 

e) Vyplňovanie hlasovacieho lístka 

Článok 21 

           (1) Volič vypĺňa hlasovací lístok za hlasovacou zástenou, po tom ako ho 

člen volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania. 
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          (2) Člen volebnej komisieu osobitne upozorní voliča:  

          1) že môže hlasovať len pre za jednu volebnú listinu, zakrúžkovaním 

poradového čísla pred názvom tej volebnej listiny,  

         2) že je hlasovanie tajné a že sa vykonáva za hlasovacou zástenou,  

         3) že je hlasovanie slobodné a že nik nemá právo znemožňovať alebo 

donucovať voliča, aby hlasoval, aby ho vyzýval k zodpovednosti preto, že 

hlasoval, alebo nehlasoval, alebo aby žiadal od voliča, aby sa vyjadril prečo a za 

koho hlasoval.  

         (3) Keď vyplní hlasovací lístok, volič sám prehne hlasovací lístok tak, aby 

nebolo vidno za koho hlasoval a vloží hlasovací lístok do volebnej schránke, a 

potom opúšťa miesto konania volieb.  

Článok 22 

 (1) Volebná komisia je povinná zabezpečiť tajnosť hlasovania. 

               (2) Volebná komisia je povinná zorganizovať hlasovanie tak, aby nikto 
nemohol vidieť, ako volič vyplní hlasovací lístok. 

            (3) Vo volebnej miestnosti môže byť prítomné iba toľko voličov, koľko je 
miest na ktorých je zabezpečená tajnosť hlasovania. 

VI.  OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE HLASOVANIE ZDRAVOTNE 
POSTIHNUTÝCH OSÔB, NEGRAMOTNÝCH A OSÔB, KTORÉ NIE SÚ 

SCHOPNÉ HLASOVAŤ 

Článok 23 

 (1) Volebná komisia je povinná osobe, ktorá sa pohybuje za pomoci 
vodiaceho psa a disponuje príšlušným dokladom na pohyb s pomocou vodiaceho 
psa, umožniť voľný prístup k objektu v ktorom sa nachádza miesto konania volieb 
a do samotného miesta konania volieb, ako objektu na verejné účely, ako je to 
predpísané Zákonom o pohybe za pomoci vodiaceho psa. 

              (2) Pod príslušným dokladom pre pohyb za pomoci vodiaceho psa sa 
považuje: 

              1) doklad o nadobudnutých vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach 
pri pohybe s vodiacim psom – pre osobu pohybujúcu sa za pomoci vodiaceho 
psa; 

             2) doklad o absolvovanom výcviku – pre vodiaceho psa. 

а) Osoba, ktorá nie je schopná vyplniť hlasovací lístok 

Článok 24 

 (1) Volič, ktorý nie je schopný sám vyplniť hlasovací lístok (nevidiaci, 
osoba s inými formami postihnutia alebo negramotné osoby) má nárok na miesto 
konania volieb priviesť pomocníka, ktorý namiesto neho vyplní hlasovací lístok 
tak, ako mu volič určí. 

              (2) Do Zápisnice o práci volebnej komisie sa zapisuje: 
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               – úhrnný počet voličov určitej národnostnej menšiny, ktorí hlasovali za 
asistencie pomocníkov, 

              – koľko z nevidiacich ľudí hlasovalo z tohto počtu, koľko osôb s iným 
postihnutím a koľko negramotných osôb, 

             – pod ktorými poradovými číslami sú títo voliči zapísaní do výpisu zo 
zoznamu voličov. 

b) Osoba, ktorá nie je schopná prísť na miesto konania volieb 

Článok 25 

 (1) Volič, ktorý je schopný hlasovať na mieste konania volieb 
(bezmocná osoba alebo osoba, ktorá nie je schopná hlasovať) informuje volebnú 
komisii najneskôr do 11:00 hodiny v deň hlasovania, že chce hlasovať a ku ktorej 
národnostnej menšiny patrí. 

               (2) Hlasovacie voličov mimo miesta konania volieb môže byť vykonané 
iba na uzemí, ktoré zahrňuje miesto konania volieb. 

              (3) Za bezmocné osoby a osoby, ktoré nie sú schopné hlasovať, 
považujú sa osoby, ktoré nie sú schopné prísť na miesto konania volieb, osoby 
so zdravotným postihnutím a bezmocné staré osoby. 

            (4) Za bezmocné osoby a osoby, ktoré nie sú schopné hlasovať, nie sú 
považované osoby, ktoré vzhľadom na povahu práce, ktorú vykonávajú, nemajú 
možnosť v čase, kým je miesto konania volieb otvorené, vykonať hlasovanie na 
mieste klonania volieb. 

           (5) Po tom, čo zistil, že je bezmocná osoba alebo osoba, ktorá nie je 
schopná hlasovať, v zmysle odseku 3 tohto článku, zapísaná vo výpise zo 
zoznamu voličov a že sa nachádza na území, ktoré zahrňuje miesto konania 
volieb, predseda volebnej komisie poveruje troch členov alebo zástupcov členov 
volebnej komisie (dôverníci volebnej komisie) uskutočniť hlasovanie mimo miesta 
konania volieb. 

          (6) Dôverníci volebnej komisie navštevujú voliča, určujú jeho totožnosť a 
vykonávajú kontroly UV lampou. 

         (7) Po tom dôverníci volebnej komisie odovzdávajú voličovi úradnú obálku, 
v ktorej sa nachádzajú: hlasovací lístok, úplná kandidátna listina na členov 
národnostnej rady národnostnej menšiny ktorej volič patrí, osvedčenie o 
volebnom práve pre hlasovanie mimo miesta konania volieb a obálku, do ktorej 
budú umiestnený vyplnený hlasovací lístok.  

        (8) Po tom dôverníci volebnej komisie špeciálnym sprejom vyznačia prst 
voliča, spôsobom stanoveným v článku 20 týchto pravidiel. 

        (9) Po tom, čo oboznámili voliča o spôsobe hlasovania, dôverníci volebnej 
komisie opúštakú miestnosť, v ktorej volič hlasuje. 

Článok 26 

 (1) Ak je volič nie je schopný vyplniť hlasovací lístok (nevidiaca osoba, 
osoba s inými formami postihnutia alebo negramotná osoba), môže hlasovať za 
asistencie pomocníka, ktorého si sám zvolí, rovnakým spôsobom, akým takú 
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pomoc používajú nevidiace osoby, osoby s iných typov postihnutia alebo 
negramotné osoby namieste konania volieb. 

              (2) Po vykonanom hlasovaní, volič podpíše potvrdenie o svojom 
volebnom práve voliť mimo  miesta konania volieb. 

             (3) Volič, po tom, vloží vyplnený a prehnutý lístok do obálky, ktorú 
dôverníci volebnej komisie pred ním pečatia pečiatkou na pečatnom vosku. 

             (4) Takáto zapečatenú obálku volič vkladá, spolu s podpísaným 
potvrdením o svojom volebnom práve, do úradnej obálky, ktorú dôverníci pred 
ním pečatia pečiatkou na pečatnom vosku. 

             (5) Pred pečatením úradnej obálky s potvrdením o volebnom práve a 
obálky s hlasovacím lístku, dôverníci volebnej komisie povinne preverujú či volič 
podpísal potvrdenie o volebnom práve. 

Článok 27 

 (1) Ihneď po návrate na miesto konania volieb, dôverníci volebnej 
komisie odovzdávajú úradnú obálku predsedovi volebnej komisie, ktorý otvára 
úradnú obálku, v ktorej sa nachádza potvrdenie o volebnom práve a, ak je 
potvrdenie podpísané, zakrúžkuje poradové číslo, pod ktorým je volič zapísaný 
vo výpise zo zoznamu voličov. 

            (2) Potom predseda volebnej komisie otvára zapečatenú obálku, v ktorej 
sa nachádza hlasovací lístok, a potom uvedený hlasovací lístok vkladá do 
volebnej schránky. 

           (3) Ak potvrdenie o volebnom práve nebolo podpísané považuje sa, že 
volič nehlasoval, čo sa uvádza v zápisnici o práci volebnej komisie pre voľbu 
členov národnostnej rady národnostnej menšiny, ku ktoréj volič patrí, ako 
významná udalosť pre hlasovanie. 

          (4) V prípade, uvedenom v odseku 3 tohto článku, zapečatená obálka s 
hlasovacím lístkom sa neotvára, ale sa tak zapečatená po hlasovaní odovzdáva 
Pracovnému telesu v obálke spoločne s nepoužitými hlasovacími lístkami. 

         (5) Volebná komisia zapíše do zápisnice o prácii volebnej komisie 
príslušnej národnostnej menšiny: 

– úhrnný počet voličov tej národnostnej menšiny, ktorí hlasovali mimo miesta 
konania volieb; 

– koľko z toho počtu osôb hlasovalo, ktoré nemohli prísť na miesto konania volieb 
zo zdravotných dôvodov, koľko osôb so zdravotným postihnutím a koľko 
bezmocných starých osôb, 

– podľa akými poradovými číslami sú tí voliči zapísaní do výpisu zo zoznamu 
voličov. 

        (6) Pri odovzdaní volebných materiálov po hlasovaní, volebná komisia, 
spolu s ostatným volebným materiálom, Pracovnému telesu odovzdáva 
podpísané potvrdenia o volebnom práve voličov, ktorí hlasovali mimo miesta 
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konqania volieb, roztriedené pre každú národnostnu menšinu v osobitných 
obálkach. 

VII. UDRŽIAVANIE PORIADKU NA MIESTE KONANIA VOLIEB 

ČLÁNOK 28 

 (1) Volebná komisia je povinná udržiavať poriadok na mieste konania 
volieb. 

              (2) Ak je na mieste konania volieb porušený poriadok, volebná komisia 
môže prerušiť hlasovanie až po vytvorenie poriadku. Dôvody na prerušenie 
hlasovania a trvanie prerušenia hlasovania sa uvedú v zápisnici o práci volebnej 
komisie. 

            (3) Ak prerušenie hlasovania trvalo viac ako hodinu, hlasovanie sa predĺži 
o dobu, koľko prerušenie trvalo. 

Článok 29 

 (1) Zakázané je zdržiavanie sa na mieste konania volieb všetkým 
osobám, ktoré nemajú práva a povinnosti súvisiace s uskutočnením volieb. 

              (2) Na mieste konania volieb je zakázané používať mobilné telefóny a 
iné prostriedky spojov a komunikácie, rovnako ako fotoaparáty a kamery. 

           (3) Na mieste konania volieb je zakázané, mimo úradných záznamov vo 
výpisoch zo zoznamu voličov, vytvárať zoznamy voličov, ktorí hlasovali 
(zapisovaním mien alebo poradového čísla z výpisu zo zoznamu voličov, ktorí 
hlasovali alebo nehlasovali). 

         (4) Výnimočne, povolené je, aby členovia volebnej komisie, ktorí sú 
zodpovední za narábanie s výpismi zo zoznamu voličov, zapisovaním čiarok na 
osobitnom liste papiera, viedli evidenciu o volebnej účasti a údaje o volebnej 
účasti oznamovali všetkým členom volebnej komisie. 

        (5) Porušenie zákazu z odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa považuje za 
porušenie poriadku na mieste konania volieb. 

Článok 30 

 (1) Službukonajúci príslušníci polície môžu vstúpiť na miesto konania 
volieb len vtedy, ak je na mieste konania volieb porušený, na pozvanie predsedu 
volebnej komisie alebo Pracovného telesa. 

              (2) Výnimočne, odhliadnúc od odseku 1 tohto článku, uniformovaný 
policajt môže vstúpiť na miesto konania volieb, kde je zapísaný vo výpise zo 
zoznamu voličov, aby klasoval, za predpokladu, že nebude nosiť zbraň a iné 
donucovacie prostriedky. 

Článok 31 

 Zástupcovia médií môžu byť prítomní namieste konania volieb len kvôli 
pripravy správy o priebehu hlasovania na mieste konania volieb. 
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VIII. POSTAVENIE ZÁSTUPCOV PREDKLADATEĽOV KANDIDÁTNYCH 
LISTÍN A POZOROVATEĽOV 

Článok 32 

 Volebná komisia je povinná osobám, ktoré sú na zoznamoch 
oprávnených zástupcov predkladateľov kandidátnych listín, respektíve 
zoznamoch domácich alebo zahraničných pozorovateľov a ich prekladateľov, 
predložených volebnej komisii zo strany Republikovej volebnej komisie 
prostredníctvom Pracovného telesa, a ktoré majú akreditácie vydané 
Republikovou volebnou komisiou, umožniť nehatené sledovanie všetkych fáz 
práce volebnej komisie, počnúc prípravami na otvorenie miesta konania volieb až 
po ukončenie práce na zisťovaní výsledkov hlasovania. 

Článok 33  

 (1) Volebná komisia je povinná do zápisnice o práci volebnej komisie 
vniesť údaje o prítomných zástupcoch predkladateľov kandidátnych listín a 
pozorovateľoch, dbajúc pritom na to aby sa údaje o zástupcoch predkladateľov 
kandidátnych listín, v prípade, že sa na mieste konania volieb hlasuje o voľbe 
členov viacero národnostných rád, vniesli do zápisnice o práci volebnej komisie  
len pre príslušnú národnostnú menšinu, zatiaľ čo sa údaje o pozorovateľoch 
vnášajú do zápisnice o práci volebnej komisie pre každú národnostnú menšinu. 

              (2) Volebná komisia môže z miesta konania volieb vzdialiť zástupcu 
predkladateľa kandidátnej listiny alebo pozorovateľa, ak sa nepridržiavajú 
pravidiel o udržovaní poriadku na mieste konania volieb, ak na mieste konania 
volieb používajú mobilný telefón alebo iné spojovacie či komunikačné 
prostriedky, a to najmä ak tým narúšajú prácu volebnej komisie. 

             (3) Volebná komisia je povinná o vzdialení zástupcu predkladateľa 
kandidátnej listiny alebo pozorovateľa a dôvodoch pre vzdialenie bezodkladne 
informovať republika Republikovú volebnú komisiu, prostredníctvom Pracovného 
telesa.  

IX. ZATVORENIE MIESTA KONANIA VOLIEB 

Článok 34 

 (1) Miesto konania volieb sa zatvára o 20:00 hodine. 

               (2) Voličom, ktorí sa zastihli na mieste konania volieb počas zatvárania 
miesta konania volieb, bude umožnené aby hlasovali. 

               (3) Za voliča, ktorý sa zastihol na mieste konania volieb, považuje sa 
volič, ktorý sa o 20:00 hodine nachádza namieste konania volieb alebo 
bezprostredne pred ním. 

              (4) Voličov, ktorí sa zastihli na mieste konania volieb, volebná komisia 
oboznamuje, že môžu hlasovať. 

              (5) Predseda volebnej komisie je povinný vymenovať člena alebo 
zástupcu člena volebnej komisie, ktorý zistí počet voličov, ktorí sa zastihli na 
mieste konania volieb, určí poradie, v akom budú voliť, zastane si za posledného 



13 
 

zastihnutého voliča aby tak vyznačil koniec radu a počká aby hlasovali všetci 
voliči, ktorí sa zastihli na mieste konania volieb. 

X. ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

Článok 35  

             (1) Po zatvorení miesta konania volieb, volebná komisia zisťuje výsledky 
hlasovania na mieste konania volieb. 

             (2) Všetci členovia volebnej komisie alebo ich zástupcovia musia byť 
prítomní pri zisťovaní výsledkov hlasovania. 

            (3) Pri zisťovaní výsledkov hlasovania, volebná komisia nejprv vyplní 
kontrolný formulár pre kontrolu logickej a výpočtovej správnosti výsledkov 
hlasovania na mieste konania volieb (ďalej v texte len: ,,kontrolný formulár“). 

           (4) Po vyplnení kontrolného formulára, vykonáva sa logická a výpočtová 
kontrola zistených výsledkov hlasovania a až po tom sa, keď sa zistí, že výsledky 
logickej a výpočtovej kontroly správne, výsledky zapisujú do Zápisnice o práci 
volebnej komisie na zisťovaní výsledkov hlasovania na mieste konania volieb. 

а) Postup vyplnenia kontrolného formulára 

Článok 36 

 Postup vyplnenia kontrolného formulára sa vykoná podľa nasledovnej 
procedúry: 

        1) najprv sa na základe počtu voličov zapísaných vo výpise zo zoznamu 
voličov, zozname dodatočných zmien v zozname voličov, ak bol priložený spolu s 
výpisom zo zoznamu voličov, aj zapísaných v osobitnom výpise zo zoznamu 
voličov pre hlasovanie voličov, ktorí sú na vojenskej službe, na vojenskom 
cvičení a školení alebo v jednotkách a inštitúciách Vojska Srbska, ak hlasujú na 
tom mieste konania volieb, zisťuje úhrnný počet zapísaných voličov na mieste 
konania volieb, ktorý sa zapisuje do rubriky 13.1. kontrolného formulára; 

      2) potom sa spočítajú voliči, ktorí sú zakrúžkovaní vo výpise zo zoznamu 
voličov, zozname dodatočných zmien v zozname voličov a osobitnom výpise zo 
zoznamu voličov, a tak sa zistí počet voličov, ktorí hlasovali, ktorý sa zapisuje 
do rubriky 13.2. kontrolného formulára; 

     3) potom sa do rubriky 13.3. kontrolného formulára vpisuje počet prijatých 
hlasovacích lístkov; 

    4) potom sa spočítajú nevyužité hlasovacie lístky a toto číslo sa zapíše do 
rukriky 13.4. kontrolného formulára; 

   5) potom sa otvorí volebná schránka a skontroluje, či sa v nej nachádza 
Kontrolný lístok; 

   6) potom sa spočítajú hlasovacie lístky v volebnej schránky a tak sa zistí počet 
hlasovacích použitých lístkov, ktorý sa zapisuje do robriky 13.5. kontrolného 
formulára; 

   7) hlasovacie lístky sa potom triedia na platné a neplatné; 
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   8) spočítajú sa najprv neplatné hlasovacie lístky a ich počet sa zapisuje do 
rubriky 13.6. kontrolného formulára; 

  9) potom sa spočítajú všetky platné hlasovacie lístky a ich počet sa zapíše 
do rubriky 13.7. kontrolného formulára; 

10) potom sa platné hlasovacie lístky triedia podľa kandidátnych listín, 
zisťuje sa  počet hlasov, ktoré získala každá volebná listina, a každé z tých čísel 
sa vpisuje v príslušné pole v tabuľke v rámci rubriky 13.8. kontrolného formulára. 

Článok 37  

 (1) Volebná komisia musí venovať pozornosť aby Kontrolný lístok 
náhodne nebol spočítaný spolu s hlasovacími lístkami. 

               (2) V prípade, že niektorá z volebných komisií zalepí jeden hlasovací 
lístok na volebnú schránku, ten hlasovací lístok sa má počítať medzi nepoužité 
hlasovacie lístky. 

               (3) V prípade, uvedenom v článku 27, odsek 3 týchto pravidiel, keď 
volič, ktorý hlasoval mimo miesta konania volieb nepodpísal potvrdenie o 
volebnom práve hlasovať mimo miesta konania volieb, volebná komisia ten 
hlasovací lístok toho voliča, ktorý sa nachádza v  zapečatenej obálke a tak sa 
odovzdá Pracovnému telesu, započíta medzi nevyužité hlasovacie lístky. 

b) Rozlišovanie platného a neplatného hlasovacieho lístka  

Článok 38 

               (1) Neplatný hlasovací lístok je nevyplnený hlasovací lístok, ako aj 

hlasovací lístok, ktorý je vyplnený tak, že nemožno spoľahlivo zistiť, za ktorú 

kandidátnu listinu volič hlasoval, napríklad: 

               1) hlasovací lístok, na ktorom volič zakrúžkoval alebo podčiarkol viac 

ako jedno poradové číslo pred názvom kandidátnych listín,  

             2) hlasovací lístok na ktorom volič zakrúžkoval, alebo podčiarkol názov 

viac ako jednej kandidátnej listiny, 

             3) hlasovací lístok, na ktorom volič zakrúžkoval alebo podčiarol meno 

viac ako jedného nositeľa kandidátnej listiny.  

            (2) Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúýkované jedno 

poradové číslo pred názvom kandidátnej listiny, ako aj hlasovací lístok, ktorý je 

vyplnený spôsobom, na základe ktorého s istotou možno uzavrieť, za koho volič 

hlasoval, napríklad:  

            1) ak na hlasovacom lístku volič zakrúžkoval alebo podčiarkol meno a 

priezvisko prvého kandidáta na kandidátnej listine,  

            2) ak na hlasovacom lístku volič zakrúžkoval alebo podčiarkol názov, 

alebo časť názvu jednej kandidátnej listiny,  

            3) ak na hlasovacom lístku volič súčastne zakrúžkoval alebo podčiarkol 

poradové číslo a názov kandidátnej listiny a meno a priezvisko prvého kandidáta 

na tej kandidátnej listine, 
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           4) ak na hlasovacom lístku volič zakrúžkoval meno jedného nositeľa 

kandidátnej listiny, 

           5) ak na hlasovacom lístku volič súčastne zakrúžkoval meno a priezvisko 

prvého kandidáta na kandidátnej listine a meno nositeľa tej kandidátnej listiny. 

          (3) Ak je hlasovací lístok vyplnený spôsobom, z ktorého sa spoľahlivo 

môže zistiť, za ktorú volebnú listinu volič hlasoval, taký hlasovací lístok bude 

neplatný napriek tomu, ak:  

        – sú na hlasovacom lístku vypísané, alebo nakreslené poznámky, heslá a 

iné odkazy,  

       – sú iné kandidátne listiny preškrtnuté.   

XI. LOGICKO-VÝPOČTOVÁ KONTROLA ZISTENÝCH VÝSLEDKOV 
HLASOVANIA 

ČLÁNOK 39 

 (1) Po vyplnení kontrolného formulára a zistení výsledkov hlasovania 
na mieste konania volieb spôsobom uvedeným v článku 36 týchto pravidiel, 
volebná komisia vykonáva logicko-výpočtovú kontrolu zistených výsledkov, ktoré 
zapísal do kontrolného formulára. 

              (2) Logicko-výpočtová kontrola, uvedená v odseku 1 tohto článku, 
zahŕňa: výpočtové zosúladenie údajov o voličoch, výpočtové zpsúladenie údajov 
o voličoch a hlasovacích lístkoch a výpočtové zosúladenie údajov o hlasovacích 
lístkoch a hlasoch. 

a) Výpočtové zosúladenie údajov o voličoch 

Článok 40 

 (1) Úhrnný počet hlasujúcich určitej etnickej menšiny, ktorí hlasovali 
(rubrika 13.2. kontrolného formulára) sa rovná počtu voličov, ktorí boli 
zakrúžkované vo výpise zo zoznamu voličov, vo výpise dodatočných zmien v 
zozname voličov, ak je priložený k výpisu zo zoznamu voličov a prípadne 
osobitnému výpisu zo zoznamu voličov. 

              (2) Celkový počet voličov príslušnej národnostnej menšiny, ktotí 
hlasovali (rubrika 13.2. kontrolného formulára) môže byť iba rovný alebo menší 
ako počet voličov zapísaných v zozname voličov príslušnej národnostnej 
menšiny, v zozname dodatočných zmien v zozname voličov a prípadne 
osobitnému výpisu zo zoznamu voličov (rubrika 13.1 kontrolného formulára). 

b) Výpočtové zosúladenie údajov o voličoch a hlasovacích lístkoch 

Článok 41 

 (1) Počet použitých hlasovacích lístkov pre voľbu členov národnostnej 
rady príslušnej národnostnej menšiny (počet hlasovacích lístkov, ktoré sa 
nachádzajú vo volebnej schránke – rubrika 13.5 kontrolného formulára) môže sa 
iba rovnať alebo byť menší ako počet voličov príslušnej národnostnej menšiny, 
ktorí hlasovali (rubrika 13.2 kontrolného formulára). 

             (2) Počet prijatých hlasovacích lístkov pre voľby členov národnostnej 
rady príslušnej národnostnej menšiny (rubrika 13.3 kontrolného formulára) sa má 
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rovnať súčtu: počtu nevyužitých hlasovacích lístkov pre voľbu členov 
národnostnej rady príslušnej národnostnej menšiny (rubrika 13.4 kontrolného 
formulára) a počtu voličov príslušnej národnostnej menšiny, ktorí hlasovali 
(rubrika 13.2 kontrolného formulára) 

c) Výpočtové zosúladenie údajov o hlasovacích lístkoch a hlasoch 

Článok 42   

 (1) Počet použitých hlasovacích lístkov pre voľbu členov národnostnej 
rady príslušnej národnostnej menšiny (počet hlasovacích lístkov, ktoré sa 
nachádzajú vo volebnej schránke – rubrika 13.5 kontrolného formulára) musí sa 
rovnať súčtu: počtu neplatných hlasovacích lístkov (rukrika 13.6 kontrolného 
formulára) a počtu platných hlasovacích lístkov pre voľbu členov náordnostnej 
rady príslušnej národnostnej menšiny (rubrika 13.7 kontrolného formulára). 

             (2) Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby členov národnostnej 
rady príslušnej národnostnej menšiny (rubrika 13.7 kontrolného formulára) sa má 
rovnať súčtu počtu hlasov, ktoré získali všetky kandidátne listiny pre voľbu členov 
národnostnej rady príslušnej národnostnej menšiny (tabuľka v rubrike 13.8 
kontrolného formulára). 

XII. VYPLNENIE ZÁPISNICE O PRÁCI VOLEBNEJ KOMISIE 

Článok 43 

 (1) Po konštatovaní, že sú po vykonaní logicko-účtovnej kontroly, v 
súlade s ustanoveniami čl. 40 až 42 týchto pravidiel, výsledky hlasovania logicko-
účtovne správne, volebná komisia pristupuje vyplneniu Zápisnice o práci volebnej 
komisie tak, že najprv musí preveriť, či vyplnila prvé štyri body Zápisnice, po čom 
do Zápisnice čitateľné vpisuje: 

               1) údaje o hlasovaní voličov na mieste konania volieb za asistencie 
pomocníkov (rubrika 5 Zápisnice); 

              2) údaje o hlasovaní voličov mimo miesta konania volieb (rubrika  6 
Zápisnice); 

           3) či vo volebnej schránke našla Kontrolný lístok (rubrika  11.3 Zápisnice); 

          4) celkový počet zapísaných voličov (z rubriky 13.1 kontrolného formulára 
do rubriky 13.1 Zápisnice); 

         5) počet voličov, ktorí hlasovali (z rubriky 13.2 kontrolného formulára do 
rubriky 13.2 Zápisnice); 

         6) počet prijatých hlasovacích lístkov (z rubriky 13.3 kontrolného formulára 
do rubriky 13.3 Zápisnice); 

         7) počet nevyužitých hlasovacích lístkov (z rubriky 13.4 kontrolného 
formulára do rubriky 13.4 Zápisnice); 

         8) počet použitých hlasovacích lístkov (z rubriky 13.5 kontrolného formulára 
do rubriky 13.5 Zápisnice); 

        9) počet neplatných hlasovacích lístkov (z rubriky 13.6 kontrolného 
formulára do rubriky 13.6 Zápisnice); 
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      10) počet platných hlasovacích lístkov (z rubriky 13.7 kontrolného formulára 
do rubriky 13.7 Zápisnice); 

     11) počet hlasov pre každú kandidátnu listinu (z tabuľky v rámci rubriky 13.8 
kontrolného formulára do príslušného poľa v tabuľke v rámci rubriky 13.8 
Zápisnice). 

Článok 44 

 (1) Po ukončení zápisu výsledkov hlasovania do Zápisnice o práci 
volebnej komisie, volebná komisia: 

               1) vloží Kontrolný lístok do osobitnej obálky, ktorú pečatí a na ktorej 
vypíše, že sa v nej nachádza Kontrolný lístok;  

              2) vloží nepoužité hlasovacie lístky do osobitnej obálky, ktorú pečatí a 
na ktorej vypíše názov národnostnej menšiny a že sa v nej nachádzajú nepoužité 
hlasovacie lístky; 

             3) vloží neplatné hlasovacie lístky do osobitnej obálky, ktorú pečatí a na 
ktorej vypíše názov národnostnej menšiny a že sa v nej nachádzajú neplatné 
hlasovacie lístky; 

            4) vloží všetky platné hlasovacie lístky do osobitnej obálky, ktorú pečatí a 
na ktorej vypíše názov národnostnej menšiny a že sa v nej nachádzajú platné 
hlasovacie lístky; 

           5) vloží potvrdenia o volebnom práve na hlasovanie mimo miesta konania 
volieb do osobitnej obálky, ktorú zapečatí a na ktorej vypíše názov národnostnej 
menšiny a že sa v nej nachádzajú potvrdenia o volebnom práve na hlasovanie 
mimo miesta konania volieb; 

         (2) Na všetkých obálkach, uvedených v odseku 1 tohto článku, musí byť 
uvedený aj názov okresu/mesta a číslo miesta konania volieb. 

Článok 45 

 Do Zápisnice o práci volebnej komisie sa zapisujú aj poznámky členov 
a zástupcov členov volebnej komisie, ako aj zástupcov predkladateľov 
kandidátnych listín.  

Článok 46 

 (1) Zápisnicu o práci volebnej komisie podpisujú všetci členovia, 
respektíve zástupcovia členov volebnej komisie. 

               (2) Ak Zápisnicu o práci volebnej komisie nepodpíšu všetci členovia 
volebnej komisie, to sa konštatuje v Zápisnici o práci volebnej komisie a k tomu 
prípadne možno uviesť aj dôvody, prečo zápisnica nebola podpísana všetkými 
členmi volebnej komisie alebo ich zástupcami. 

Článok 47 

 (1) Zápisnica o práci volebnej komisie sa vyhotovuje na tlačive 
predpísanom Republikovou volebnou komisiou a tlačí sa v šiestich 
vyhotoveniach, z ktorých: 

             – prvé vyhotovenie sa povinne predkladá Pracovnému telesu; 
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             – druhé vyhotovenie sa vyvesuje na mieste konania volieb na verejné 
nahliadnutie; 

            – ostatné štyri vyhotovenia zápisnice odovzdávajú sa zástupcom 
predkladateľov kandidátnych listín, ktoré získali najväčší počet hlasov na mieste 
konania volieb, ak sú prítomní na mieste konania volieb. 

XIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA O ZISŤOVANÍ VÝSLEDKOV HLASOVANIA V 
PRÍPADE, ŽE SA NA MIESTE KONANIA VOLIEB HLASUJE ZA VOĽBU 

ČLENOV VIACERO NÁRODNOSTNÝCH RÁD NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 

Článok 48 

 (1) Ak sa na mieste konania volieb hlasuje za členov viacero 
národnostných rád národnostných menšín, volebná komisia postupuje tak, že 
procedúru opísanú v článkoch 36 až 46 týchto pravidiel, uplatní pre voľbu každej 
národnostnej rady osobitne, počnúc od národnostnej menšine s najväčším 
počtom zapísaných voličov na mieste konania volieb, končiac s národnostnou 
menšine s najmenším počtom zapísaných voličov na mieste konania volieb. 

              (2) V prípade, uvedenom v odseku 1 tohto článku, volebná komisia, po 
zatvorení miesta konania volieb a ukončení hlasovania, najprv pristúpi k 
zisťovaniu výsledkov hlasovania pre voľbu národnostnej rady s najväčším 
počtom zapísaných voličov na mieste konania volieb. 

             (3) Po otvorení volebnej schránke a zistení, či sa v nej nachádza 
Kontrolný lístok, ako je stanovené v článku 36, bod 5) týchto pravidiel, volebná 
komisia najprv roztriedi všetky hlasovacie lístky, ktoré sa nachádzajú vo volebnej 
schránke podľa národnostných menšín a potom pokračuje v procedúre 
zisťovania výsledkov hlasovania pre voľbu členov národnostnej rady 
národnostnej menšiny s najväčším počtom voličov na mieste konania volieb. 

            (4) Po dokončení Zápisnice o práci volebnej komisie na uskutočnení 
hlasovania a zisťovaní výsledkov hlasovania voľby členov národnostnej rady 
národnostnej menšiny s najväčším počtom zapísaných voličov na mieste konania 
volieb a po doručení štyroch vyhotovení tej zápisnice zástupcom predkladateľov 
kandidátnych listín, ak sú prítomní, volebná komisia opakuje procedúru opísanú v 
čl. 36 až 46 týchto pravidiel za účelom zistenia výsledkov hlasovania pre voľbu 
členov národnostnej rady národnostnej menšiny s ďalším najväčším počtom 
zapísaných voličov, a tak ďalej, až kým nebudú zistené výsledky hlasovania vo 
voľbách pre členov všetkých národnostných rády, volených na tom mieste 
konania volieb.  

           (5) Všetky zápisnice o práci volebnej komisie sa na mieste konania volieb 
vyvesia iba potom, čo volebná komisia zistí výsledky hlasovania, respektíve 
vyplní zápisnicu o práci pre voľbu členov poslednej národnostnej rady, ktorá sa 
volí na tom mieste konania volieb. 
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XIV. PREDLOŽENIE VOLEBNÉHO MATERIÁLU PO HLASOVANÍ 

Článok 49 

 (1) Po zistení výsledkov hlasovania na mieste konania voliebi, volebná 
komisia určuje osoby, ktoré budú s predsedom volebnej komisie, respektíve 
zástupcovm predsedu volebnej komisie, zodpovedné za predloženie volebného 
materiálu Pracocnému telesu, čo sa konštatuje v Zápisnici o práci volebnej 
komisie. 

               (2) Volebná komisia bez odkladu a najneskôr do 12 hodín po zatvorení 
miesta konania volieb, predkladá Pracovnému telesu, v budove okresu/mesta, 
nasledovný volebný materiál: 

               1) Prvé vyhotovenia zápisnice o práci volebnej komisie o uskutočnení 
hlasovania a zisťovaní výsledkov hlasovania z volieb členov každej národnostnej 
rady, ktorí boli volení na mieste konania volieb, 

              2) výpisy zo zoznamu voličov a osobitné výpisy zo zoznamu voličov, 
podľa ktorých sa hlasovalo na mieste konania volieb členov každej národnostnej 
rady, 

              3) zapečatenú obálku, v ktorej sa nachádza Kontrolný lístok, 

              4) zapečatené obálky obsahujúce nevyužité hlasovacie lístky na 
hlasovanie vo voľbách členov každej národnostnej rady volených na mieste 
konania volieb, osobitne, 

             5) zapečatené obálky, do ktorých sú vložené neplatné hlasovacie lístky 
pre hlasovanie vo voľbách členov každej národnostnej rady, ktorý bol volený na 
mieste konania volieb, osobitne, 

            6) zapečatené obálky, do ktorých sú vložené platné hlasovacie lístky pre 
hlasovanie vo voľbách členov každej národnostnej rady, ktorý bol volený na 
mieste konania volieb, osobitne, 

            7) zapečatené obálky, do ktorých sú vložené podpísané potvrdenia o 
volebnom práve na hlasovanie mimo miesta konania volieb vo voľbách členov 
každej národnostnej rady, ktorý bol volený na mieste konania volieb, osobitne, 

            8) bezpečnostnú uzávierku, ktorá bola použitá na pečatenie vriec s 
volebným materiálom pri odovzdávaní volebného materiálu medzi Pracovným 
telesom a volebnou komisiou pred hlasovaním, 

           9) ďalší volebný materiál. 

          (3) Pri odovzdávaní volebného materiálovu, volebná komisia bude prísne 
dbať na to, aby nepoplietli volebný materiál pre uskutočnenie volieb členov 
národnostných rád národnostných menšín. 

         (4) Zvyšný materiál (identifikačne karty, volebná schránka, zásteny, UV 
lampy, písacie potreby a iné) volebná komisia odovzdáva okresnému/mestskému 
orgánu správy. 



20 
 

         (5) O prijímaní a odovzdaní materiálu, uvedeného v odseku 2 tohto článku, 
spíše sa zápisnica na tlačive predpísanom Republikovou volebnou komisiou. 
Jedno vyhotovenie zápisnice sa chráni v okresnom/mestskom orgáne správy 
minimálne štyri roky, zatiaľ čo sa jedno vyhotovenie povinne odovzdáva 
Koordinátorovi Republikovej volebnej komisie. 

        (6) Po prijímaní a odovzdaní materiálu, uvedeného v odseku 2 tohto článku,  
materiál uvedený v odseku 2, body 3) až 6) a bod 8) tohto článku, sa vkladá do 
vreca na odkladanie volebného materiálu, ktoré sa za prítomnosti členov 
Pracovného telesa a členovia volebnej komisie, ktorí materiál odovzdali, 
pečiatkuje bezpečnostnou uzávierkou, ktorej sériové číslo sa uvádza v zápisnici o 
prijímaní a odovzdávaní, uvedených v odseku 5 tohto článku. Vrece musí byť 
označené nálepkou obsahujúcou názov mesta/okresu a poradové číslo miesta 
konania volieb. 

         (7) Zápisnice o práci volebnej komisie, výpisy zo zoznamov voličov a 
osobitné výpisy zo zoznamu voličov a obálky s potvrdeniami o volebnom práve 
hlasovať mimo miesta konania volieb sa nevkladajú do vreca s ostatným 
volebným materiálom, ale ich Pracovné teleso balí oddelene od ostatného 
volebného materiálu a tak oddelené ich odovzdáva Koordinátorovi Republikovej 
volebnej komisie. 

Článok 50 

 Pri predkladaní volebného materiálu predseda volebnej komisie, 
respektíve zástupca predsedu volebnej komisie, povinný je predložiť Pracovnému 
telesu a okresnému/mestskému orgánu správy aj po jedno vyhotovenie evidencie 
o prítomnosti členov a zástupcov členov volebnej komisie na mieste konania 
volieb. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Článok 51 

 Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia v Úradnom 
vestníku Srbskej republiky. 

02 Číslo: 013-87/18 

V Belehrade 21. augusta 2018 

REPUBLIKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA 

                                               PREDSEDA 

 Vladimir Dimitrijević      


