
Menţiune: Traducerea prezentei reglementări a fost asigurată de către Comisia Electorală 

Republicană,  pentru a face posibil  tuturor persoanelor interesate să faciliteze participarea la 

alegerile pentru consiliile naționale ale minorităților naționale. Prezenta traducere nu este 

considerată ca act juridic oficial și în caz de orice neconformitate, va fi valabil doar textul 

reglementării în limba sârbă.  
 

 
INSTRUCŢIUNEA  

PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR DIRECTE PENTRU MEMBRII 
CONSILIILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE1 

(Textul rectificat) 
 

 

I. PREVEDERE INTRODUCTIVĂ 
 

Articolul 1 
Prin prezenta instrucţiune mai detaliat se reglementează procedura de 

desfăşurare alegeri directe pentru membrii consiliilor naţionale ale minorităților naționale 
(în continuare: alegeri). 
 
 

II. ORGANE ŞI ORGANISME PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 
 

Articolul 2 
Organele pentru desfăşurarea alegerilor sunt Comisia Electorală Centrală şi 

comitetele electorale. 

 

Comisia Electorală Centrală 
 

Articolul 3 
(1) Comisia Electorală Centrală (în continuarea textului: Comisia) îndeplineşte 

activităţile prevăzute prin Legea privind consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale şi 
prezenta Instrucţiune. 

(2) Comisia poate să împuternicească un membru sau pe adjunctul său (în 
continuarea textului: Coordonator) ca în districtul administrativ şi Municipiul Belgrad să 
îndeplinească în numele Comisiei unele acţiuni și activități aferente organizării şi 
pregătirii alegerilor. 

 

Organismele de lucru ale Comisiei 
 

Articolul 4 
(1) Pentru acordarea asistenţei tehnice în organizarea alegerilor, Comisia formează 

organisme de lucru ale Comisiei (în continuarea textului: organisme de lucru). 
(2) Organismul de lucru se formează pentru raza unei sau mai multor unităţi ale 

administraţiei locale, precum şi pentru raza unei sau mai multor comune municipale ale 
Municipiului Belgrad. 

(3) Organismele de lucru nu sunt organe pentru desfăşurarea alegerilor, ci 
îndeplinesc exclusiv activităţile prevăzute prin prezenta Instrucţiune. 

(4) Organismele de lucru poartă de grijă de amenajarea secţiilor de votare, 
organizează instructajul comitetelor electorale pentru realizarea operaţiunilor legate de 
desfăşurarea votării, primesc materialul electoral de la Coordonatorului, predau 
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materialul electoral comitetelor electorale înainte de votare, preiau materialul electoral de 
la comitetele electorale după votare şi-l predau Coordonatorului. 

(5) Coordonatorii sunt obligați ca, cel târziu la primirea-predarea materialului 
electoral înainte de votare, să realizeze instructajul membrilor organismelor de lucru și 
coordonatorilor organismelor de lucru de pe teritoriul districtului administrativ pentru care 
sunt autorizați.  

Componenţa organismului de lucru 
 

Articolul 5 
(1) Organismul de lucru îl constituie membrii numiţi la propunerea şefilor 

administraţiei comunale/municipale, respectiv a şefilor administraţiei 
comunale/municipale competente pentru activităţile electorale şi a şefului administraţiei 
comunei municipale a municipiului Belgrad (în continuare: şeful administraţiei) din rândul 
persoanelor cu studii superioare angajate în administraţia comunală/municipală. Cu 
ocazia propunerii candidaţilor pentru funcţia de membrii ai organismelor de lucru, trebuie 
dată prioritate persoanelor înscrise în listele minorităţilor naţionale care au absolvit 
Facultatea de Drept având experienţă în desfăşurarea alegerilor. 

(2) Dacă organismul de lucru se formează pentru zona unei unităţi de administraţie 
locală cuprinzând 10 secţii de alegeri, organismul de lucru va avea trei membri. 

(3) Dacă organismul de lucru se formează pentru zona unei unităţi de administraţie 
locală cuprinzând 10 până la 20 secţii de alegeri, organismul de lucru va avea cinci 
membri. 

(4) Dacă organismul se formează pentru zona unei unităţi de administraţie locală 
cuprinzând 20 de secţii de alegeri de, organismul de lucru va avea şapte membri. 

(5) Dacă organismul de lucru se constituie pentru zona care cuprinde mai multe 
unităţi de administraţie locală, respectiv mai multe comune ale municipiului Belgrad, 
organismul de lucru va fi compus din atâţia membri câte unităţi de administraţie locale, 
respectiv câte comune municipale cuprinde, care vor fi numiţi pentru această funcţie la 
propunerea şefilor administraţiilor fiecărei unităţi de administraţie din zona respectivă. 

(6) În componenţa organismului de lucru intră şi şeful administraţiei. 
(7) Dacă organismul de lucru se formează pentru zona mai multor unităţi de 

administraţie locală, respectiv mai multe comune municipale ale municipiului Belgrad, în 
componenţa organismului de lucru intră şefii acestor unităţi de administraţie locală, 
respectiv ai comunelor municipale. 

(8) Întrucât şeful administraţiei nu poate exercita atribuţiile de membru al 
organismului de lucru, în organismul de lucru intră adjunctul său. Întrucât nici adjunctul 
şefului administraţiei nu poate exercita atribuţiile de membru al organismului de lucru, 
şeful administraţiei va propune o persoană angajată în administraţia 
comunală/municipală corespunzătoare pentru exercitarea atribuţiei de membru al 
organismului de lucru. 

(9) Şeful administraţiei asigură condiţii pentru activitatea organismului de lucru şi 
coordonează activitatea sa. 

(10) Activitatea organismului de lucru constituit pentru zona mai multor unităţi de 
administraţie locală, respectiv mai multe comune municipale ale municipiului Belgrad, 
este coordonată de şeful unităţii de administraţie locală, respectiv comunii municipale cu 
cel mai mare număr de alegători înscriși în listele de alegători speciale ale minorităților 
naționale. 
 

Articolul 6 
Comisia prin hotărâre specială stabileşte numărul, componenţa şi zona activităţii 

organismelor de lucru, cel mai târziu 30 zile înainte de alegeri. 
 



Articolul 7 
(1) Şefii administraţiilor înaintează Comisiei propunerile pentru numirea membrilor 

organismelor de lucru, în termen de 5 zile de la deliberarea hotărârii din art. 6 al 
prezentei Instrucţiuni. 

(2) Propunerea de numire trebuie să cuprindă: numele şi prenumele, profesia, 
domiciliul şi adresa locuinţei, numărul de telefon mobil pentru contact şi adresa pentru 
primirea poştei electronice. 

(3) Coordonatorul este împuternicit să propună modificarea propunerii şefului 
administraţiei pentru numirea membrilor organismului de lucru, fiind dator să expună 
motivele unei astfel de propuneri. 

(4) Dacă şeful administraţiei nu propune la timp vreun membru al organismului de 
lucru, Comisia va numi la funcţia de membru al organismului de lucru o persoană 
corespunzătoare pentru exercitarea acestei atribuţii. 

(5) Comisia formează organisme de lucru cel mai târziu 20 de zile înainte de data 
alegerilor. 

 
Componenţa comitetului electoral 

 
Articolul 8 

(1) Comitetul  electoral îl constituie preşedintele, patru membri şi adjuncţii lor, numiţi 
la propunerea şefului administraţiei. 

(2) De preşedinte al comitetului electoral şi preşedinte adjunct al comitetului 
electoral sunt numite persoane angajate în sectorul public (organe de stat, organe ale 
autonomiei teritoriale şi administraţiei locale, instituţii, întreprinderi publice). 

(3) La propunerea funcţiilor de preşedinte, preşedinte adjunct, de membri şi 
supleanţi ai comitetelor  electorale, trebuie dată prioritate persoanelor înscrise în listele 
electorale speciale ale minorităţilor naţionale. 

(4) La propunerea funcţiei de preşedinte al  comitetului electoral, trebuie dată 
prioritate persoanelor cu studii superioare şi experienţă în desfăşurarea alegerilor. 

(5) La propunerea persoanelor în comitetele electorale, șefii administrațiilor trebuie 
să țină cont de reprezentața egală a sexelor. 

(6) Comisia pe pagina proprie de internet va publica structura de sex a comitetelor 
electorale, total și special după unitățile de autoguvernare locală. 
 

Articolul 9 
(1) Preşedintele, preşedinte adjunct, membrii şi supleanţii acestora în comitetele 

electorale sunt numiţi de către Comisie.  
(2) Decizia privind constituirea comitetelor  electorale şi numirea preşedintelui şi 

membrilor comitetelor  electorale şi a adjuncţilor lor se emite de către Comisie cel mai 
târziu zece zile înainte de alegeri. 

(3) Organismul de lucru este dator ca, cel mai târziu două zile înainte de alegeri, să 
organizeze instructaj pentru preşedinţii comitetelor  electorale şi adjuncţii acestora 
pentru realizarea operaţiilor de votare la secţiile de votare şi aplicarea principiilor privind 
activitatea comitetelor  electorale. Întrucât la secţia de votare concomitent se desfăşoară 
şi alegerile pentru membrii mai multor consilii naţionale, organismul de lucru trebuie în 
cadrul instructajului să acorde o atenţie deosebită acestei împrejurări.  
Organismul de lucru este dator să înainteze Comisiei un raport înscris special privind 
instructajul, care trebuie să cuprindă date privind timpul şi locul derulării instructajului, 
numele preşedinţilor şi adjuncţilor ai comitetelor  electorale prezenţi, o prezentare scurtă 
privind derularea instructajului şi chestiunile în mod deosebit examinate sau eventual 
estimate ca fiind contestabile. 
 



Articolul 10 
(1) Propunerea pentru numirea în funcţia de preşedinte, preşedinte adjunct, membri 

şi membri supleanţi ai comitetelor  electorale, se remite Comisei de către şeful 
administraţiei cel târziu 15 zile înainte de alegeri. 

(2) În propunerea de numire se menţionează următoarele date privind persoanele 
propuse: prenumele şi numele, prenumele unuia dintre părinţi, codul unic personal (în 
continuarea textului: CNP), domiciliul şi adresa locuinţei şi numărul de telefon. 

(3) Coordonatorul este împuternicit să propună modificarea propunerii şefului 
administraţiei pentru numirea membrului  comitetului electoral, fiind obligat să expună 
motivele pentru o astfel de propunere. 

(4) Dacă şeful administraţiei nu propune la timp o persoană în comitetul  electoral, 
Comisia va numii în comitetul  electoral o persoana corespunzătoare pentru exercitarea 
atribuţiei respective în comitetul electoral. 

 
Limitări legale 

 
Articolul 11 

(1) O persoană poate fi membrul doar al unui comitet electoral. 
(2) Cu ocazia propunerii numirii şi înlocuirii membrilor  comitetului electoral, şeful 

administraţiei este dator să ia seama unele limitările legale privind statutul de membru în 
Comitetul  electoral. 

 
Înlocuirea membrului  comitetului electoral 

 
Articolul 12 

Înlocuirea membrului  comitetului electoral o face Comisia la propunerea şefului 
administraţiei, cel mai târziu cinci zile înainte de alegeri. 
 

III. DEPUNEREA LISTEI ELECTORALE 

 
Cine poate depune lista electorală 

 
Articolul 13 

(1) Lista electorală a candidaţilor pentru membrii consiliilor naţionale (în continuarea 
textului: lista electorală) poate fi depusă de către: grupul de alegători înscrişi în lista 
alegătorilor specială, asociaţia având de realizat obiective în domeniul protecţiei 
drepturilor minorităţii naţionale şi partidul politic înregistrat al minorităţii naţionale (în 
continuare: propunătorul listei electorale) 

(2) Grupul de alegători îl formează cel puţin trei alegători înscrişi în lista electorală 
specială a minorităţii naţionale al cărei consiliu naţional se alege. 

(3) Grupul de alegători se formează prin acord scris autentificat în conformitate cu 
legea prin care se reglementează legalizarea semnăturilor. Acordul privind formarea 
grupului de alegători obligator trebuie să conţină obiectivele formării grupului de 
alegători, date privind persoanele care l-au format (prenumele şi numele, CNP şi 
domiciliul şi adresa locuinţei, indicate conform datelor din buletinul de identitate) şi 
persoana determinată să reprezinte grupul de alegători. De asemenea, în acord se 
prevede și: numele grupului de alegători, dacă este stabilit, pentru alegerea cărei 
consiliu național se formează grupul de alegători, precum și dennumirea listei electorale 
care urmează să fie depusă (care conține și titularul listei electorale, dacă este 
determinat). 

(4) Acordul de formare grup de alegători se întocmeşte în limba sârbă, grafie 
cirilică, dar se poate întocmi şi în limba minorităţii naţionale, astfel că fiecare articol al 



acordului va conţine textul în limba sârbă şi grafie cirilică iar sub acest text va urma 
textul în limba și grafia minorităţii naţionale. 

(5) Lista electorală în numele grupului de alegători va fi depusă de către persoana 
determinată pentru reprezentarea grupului de alegători, sau de persoana împuternicită , 
pe formularul prescris de către Comisie. 

(6) Lista electorală în numele asociaţiei va fi depusă de către reprezentantul 
asociaţiei înscris în Registrul asociaţiilor, sau de către persoana împuternicită de acesta, 
pe formularul prescris de Comisie. 

(7) Lista electorală în numele partidului politic al minorităţii naţionale va fi depusă de 
către reprezentantul partidului politic înscris în Registrul partidelor politice, sau de către 
persoana împuternicită de acesta, pe formularul prescris de Comisie. 

(8) Persoana autorizată pentru a depune lista electorală, este autorizată şi pentru a 
îndeplini în numele propunătorului şi alte acţiuni aferente alegerilor, exceptând cazul 
când propunătorul listei electorale determină altfel și privind aceasta în scris notifică 
Comisia. 

 
Termenul pentru depunerea listelor electorale 

 
Articolul 14 

Lista electorală se depune la Comisie în clădirea Adunării Populare din Belgrad, 
Strada Kralja Milana 14, cel mai târziu 15 zile înainte de desfășurarea alegerilor. 

 
Conţinutul listei electorale 

 
Articolul 15 

(1) Lista electorală se va depune pe formularul indicat de către Comisie, în formă 
scrisă şi electronică (CD sau DVD). 

(2) Conţinutul listei electorale în formă scrisă şi listele electorale în formă electronică 
trebuie să fie identice. 

(3) Lisa electorală conţine: 
1) denumirea propunătorului listei electorale, 
2) denumirea listei electorale, care poate conţine şi prenumele şi numele unei 

persoane (titularul listei electorale), 
3) date privind toţi candidaţii pentru membrii consiliilor naţionale (numărul ordinal de 

pe lista electorală, prenumele şi numele, CNP, profesia, domiciliul şi adresa locuinţei 
candidatului), 

4) prenumele şi numele şi semnătura persoanei care depune lista electorală. 
(4) Pe lista electorală trebuie obligator să se afle o treime de candidaţi din numărul 

membrilor consiliilor naţionale care se aleg, dar maxim atâţi candidaţi câţi membrii se 
aleg în consiliul naţional. 

(5) Candidat poate fi doar persoana care este înscrisă în lista alegătorilor specială a 
minorităţii naţionale al cărei consiliu naţional se alege. 

(6) Prenumele şi numele candidatului se indică în lista electorală după ortografia 
sârbească şi grafia cirilică, dar pot fi indicate şi conform ortografiei şi grafiei minorităţii 
naţionale, ordinea fiind determinată de către propunătorul listei electorale. 

(7) Pe lista electorală printre fiecare trei candidaţi după ordinea din lista electorală 
(primele trei locuri, altele trei locuri şi aşa până la capătul listei) trebuie să fie cel puţin 
câte un candidat – apartenent al sexului mai puțin reprezentat pe lista electorală. 

(8) Dacă lista electorală nu întruneşte condiţiile din prezentul articol privind 
conţinutul, se va considera ca fiind deficientă pentru proclamare. 

 



Denumirea propunătorului liste electorale 
 

Articolul 16 
(1) Dacă lista electorală este depusă de către un grup de alegători, denumirea 

propunătorului trebuie la începutul denumirii să conţină remarca „Grupului de alegători”. 
Dacă grupul de alegători are denumire, în lista electorală trebuie indicată denumirea 
propunătorului, după remarca „Grup de alegători”, precum şi denumirea sa din acordul 
privind formarea grupului de alegători. Denumirea grupului de alegători nu trebuie să 
conţină cuvintele „partid” sau ”asociaţie” exprimate în vreun caz, precum nici denumirea 
partidului politic înregistrat sau a asociaţiei înregistrate. 

 (2) Dacă lista electorală este depusă de către asociaţie, ea este obligată să indice 
în lista 

electorală denumirea sa ca propunător al listei electorale conform denumirii din actul de 
înregistrare a  
asociaţiei. 

(3) Dacă lista electorală este depusă de către partidul politic al minorităţii naţionale, 
acesta este obligat să indice în lista electorală denumirea sa ca propunător al listei 
electorale conform denumirii din actul de înregistrare a partidului politic. 

 
Denumirea listei electorale 

 
Articolul 17 

(1) Lista electorală are denumirea determinată de către propunătorul listei 
electorale. 

(2) În denumirea listei electorale se poate incadra și prenumele și numele unei 
persoane (purtătotul de listă electorală), doar dacă există acordul lui scris, care este 
depus pe formularul prescris de către Comisie. 

(3) Denumirea listei electorale nu poate să cuprindă nume isotorice și persoane 
fictive. 

(4) Dacă lista electorală este propusă de către grupul de alegători, denumirea listei 
electorale cuprinde denumirea stabilită prin acordul privind formarea grupului de 
alegători. În denumirea listei electorale se poate include prenumele şi numele persoanei 
indicată ca titularul listei electorale. Denumirea listei electorale a grupului de alegători nu 
poate să conţină cuvintele „asociaţie” şi „partid” exprimate în vreun caz, nici denumirea 
asociaţiei înregistrate sau a partidului politic înregistrat. 

(5) Dacă lista electorală este propusă de către asociaţie, denumirea listei electorale 
poate să conţină denumirea asociaţiei, menţionată conform denumirii asociaţiei din actul 
de înregistrare. 

(6) Dacă lista electorală este propusă de către partidul politic al minorităţii naţionale, 
denumirea listei electorale trebuie să conţină denumirea partidului politic din actul de 
înregistrare. 

(7) Denumirea listei electorale propusă de către grupul de alegători sau de asociaţie 
nu poate indica la denumirea bisericii sau comunităţii confesionale. 

(8) Denumirea listei electorale se menţionează în limba sârbă şi grafie cirilică, dar 
se poate menţiona şi în limba şi grafia minorităţii naţionale. 

 
Documentaţia anexată listelelor electorale 

 
Articolul 18 

(1) La lista electorală se anexează următoarea documentaţie: 
1) declaraţia fiecărui candidat de acceptare a candidaturii de membru al consiliului 

naţional, autentificată în conformitate cu legea prin care se reglementează legalizarea 
semnăturilor, pe formularul indicat de către Comisie; 



2) consimţământul titularului listei electorale (dacă este determinat) de a fi titularul 
listei electorale, pe formularul indicat de către Comisie; 

3) împuternicirea persoanei pe care propunătorul pentru depunerea listei electorale, 
pe formularul indicat de către Comisie, dacă lista electorală este depusă de către o 
asociaţie sau partidul politic al minorităţii naţionale;  

4) declaraţiile alegătorilor susţinători ai listei electorale, autentificate în conformitate 
cu legea prin care se reglementează legalizarea semnăturilor şi prezentate în ordinea 
alfabetică a numelui de familie a notarilor publici care au legalizat semnăturile. 
Declarațiile alegătorilor care sunt din teritoriul municipiului/comunelor unde nu au fost 
numiți notari publici, legalizate la tribunalele generale, unitățile judecătorești și birourile 
de primire a tribunalelor generale, se selectează după ordinea alfabetică a 
municipiului/comunelor pe al cărui teritoriu au fost legalizate. 

5) lista alegătorilor susţinători ai listei electorale, prezentată în ordinea alfabetică a 
alegătorilor, în formă scrisă şi electronică (CD şi DVD), astfel că lista în ambele forme 
trebuie să fie identică, pe care o semnează persoana care depune lista electorală, pe 
formularul indicat de către Comisie. Lista în formă electronică trebuie redactată în 
programul Excel pe tabelul afişat pe pagina internet a Comisiei 
www.rik.parlament.gov.rs; 

6) acordul autentificat privind formarea grupurilor de alegători, dacă lista electorală 
este propusă de către grupul de alegători; 

7) copia legalizată de pe statutul asociaţiei, dacă lista electorală este propusă de 
către asociaţie; 

(2) Lista electorală trebuie susţinută prin semnăturile a cel puţin 1% , dar nu mai 

puţin de 50 alegători înscrişi în lista electorală specială a minorităţii naţionale al cărei 

consiliu naţional se alege. 

(3) Pentru stabilirea numărului minim de semnături necesare pentru susţinerea listei 
electorale, este competentă decizia ministerului competent pentru ţinerea listei electorale 
speciale privind încheierea provizorie a listei electorale speciale. 

(4) Alegătorul poate prin semnătura sa susţine doar lista electorală a unui singur 
propunător. 

(5) Formularele pentru depunerea listei electorale sunt indicate de către Comisie 
prin act special şi publicate în termen de cinci zile de la deliberarea hotărârii de 
decretare a alegerilor. 

 
Deficienţele listei electorale 

 
Articolul 19 

(1) Întrucât Comisia stabileşte că lista electorală nu este depusă la timp, va emite 
decizie de respingere listă electorală. 

(2) Întrucât Comisia stabileşte că lista electorală conţine deficienţe care fac 
imposibilă proclamarea listei electorale, va emite, în termen de 24 ore de la primirea 
listei electorale, concluzie prin care se dispune propunătorului listei electorale ca în 
termen de 48 ore de la ora comunicării concluziei, să înlăture deficienţele. În concluzie 
se recomandă propunătorului listei electorale modul de înlăturare a deficienţei. 

(3) Întrucât Comisia stabileşte că lista electorală conţine deficienţe, respectiv 
stabileşte că deficienţele nu sunt înlăturate, sau nu sunt înlăturate în termenul indicat, va 
emite în următoarele 48 ore decizie de respingere a proclamării listei electorale. 

 
Proclamarea listei electorale 

 
Articolul 20 

(1) Comisia proclamă lista electorală a propunătorului imediat după primirea listei şi 
documentaţiei însoţitoare, cel mai târziu în termen de 24 de la primirea listei electorale. 



(2) Decizia de proclamare listă electorală din al. 1 al prezentului articol va fi 
comunicată fără întârziere propunătorului de către Comisie. 

(3) Propunătorul listei electorale proclamate poate retrage lista electorală cel mai 
târziu până la data stabilirii listei electorale cumulative. 
 

Articolul 21 
(1) În caz că pentru alegerile pentru membrii unui consiliu naţional determinat nu se 

prezintă nici o lista electorală, respectiv că nici una din listele electorale nu va fi 
proclamată, Comisia emite decizie de suspendarea procedurii de alegeri a membrilor 
pentru consiliul naţional respectiv. 

(2) După ce decizia de încetare, respectiv suspendare a procedurii de alegeri a 
membrilor pentru consiliu naţional rămâne definitivă, Comisia notifică despre aceasta 
ministerului competent pentru drepturile omului şi minorităţi. 
 

IV. LISTA ELECTORALĂ CUMULATIVĂ 
 

Articolul 22 
(1) Lista electorală cumulativă pentru alegerea fiecărui consiliu naţional aparte, 

cuprinde toate listele electorale, cu datele personale ale tuturor candidaţilor şi datele 
privind anul naşterii, profesia şi domiciliul. 

(2) Ordinea listelor electorale pe lista electorală cumulativă se stabileşte după 
ordinea proclamării lor. 

(3) Comisia stabileşte listele electorale cumulative ale candidaţilor de membri 
pentru fiecare consiliu naţional aparte şi le publică în „Monitorul oficial al Republicii 
Serbia”, cel mai târziu 10 zile înainte de data desfăşurării alegerilor. 
 

Articolul 23 
(1) Comisia nu va stabili lista electorală cumulativă dacă numărul candidaţilor la 

proclamarea listelor electorale va fi mai mic decât numărul membrilor consiliului naţional 
care se alege. 

(2) În cazul din al. 1 din prezentul articol, Comisia emite decizie de încetare 
procedură de alegeri a membrilor pentru consiliul naţional respectiv. 

(3) După ce decizia de încetare procedură de alegeri a membrilor pentru consiliul 
naţional rămâne definitivă, Comisia informează despre aceasta ministerul competent 
pentru drepturile omului 
şi minorităţi. 
 

V. SECŢIILE DE VOTARE 
 

Competenţa pentru determinarea secţiilor de votare 
 

 
Articolul 24  

(1) Comisia determină şi publică în „Monitorul oficial al Republicii Serbia” secţiile 
unde se va vota la alegeri, cel mai târziu 20 de zile înainte de data desfăşurării 
alegerilor. 

(2) Comisia determină secţiile de votare în colaborare cu administraţia 
comunală/municipală, respectiv administraţiile comunelor municipale ale municipiului 
Belgrad (în continuarea textului: administraţia comunală/municipală). 

(3) Secţiile de votare în cadrul instituţiei de executare sancţiuni instituţionale se 
determină în conformitate cu datele primite de la ministerul competent pentru activităţi 
judiciare privind numărul alegătorilor care la data alegerilor se află în arest preventiv sau 
la executarea sancţiunii instituţionale, care se comunică Comisiei cel mai târziu 25 zile 
înainte de data desfăşurării alegerilor. 



(4) Comisia, în colaborare cu ministerul competent pentru activităţile de apărare şi 
administraţiile comunale/municipale, determină în care secţii determinate pentru votare 
vor vota alegătorii care la data alegerilor se află în serviciul militar, exerciţiu militar sau la 
şcolarizare în unităţi sau instituţii ale Armatei Serbiei. 
 

Modul de determinare secţii de votare 
 

Articolul 25 
(1) Secţia de votare se determină pentru cel puţin 100, dar cel mult pentru 2.500 

alegători. 
(2) În cazuri excepţionale, se poate determina o secţie de votare şi pentru mai puţin 

de 100 alegători, dacă din cauza distanţei mai mari în spaţiu sau a poziţiei geografice 
nefavorabile, pentru alegători ar fi mai semnificativ îngreunată votarea în altă secţie de 
votare. 

(3) Secţia de votare poate cuprinde zona unei sau mai multor unităţi de 
administraţie locală, o parte din localitate, o localitate sau mai multe localităţi. 

(4) Pentru fiecare secţie de votare se determină: numărul secţiei de votare, adresa 
secţiei de votare şi zona din care alegătorii votează la secţia respectivă de votare. 

(5) Pentru secţiile de votare, de regulă, se determină spaţii în proprietate publică, 
doar excepţional şi spaţii în proprietate privată. 

(6) Propunerile  administrației comunale/municipale ca secția de votare să fie într-
un spațiu care se găsește în proprietate privată, trebuie să fie motivat. 

(7) Secţia de votare nu poate fi în vreun obiectiv în proprietatea partidului politic sau 
folosit de partidul politic, precum nici în vreun obiectiv în proprietatea candidatului de 
membru al consiliului naţional, sau a membrului familiei sale. 

(8) Cu ocazia determinării secţiei de votare, se va ţine cont de accesibilitatea locului 
de votare pentru persoanele cu dezabilități. 

(9) Pentru secțiile de votare, acolo unde este posibil, se prevăd spațiile care sunt 
situate la parterul / parterul clădirii unde se află secția de votare. 

(10) Toate spațiile în care se găsesc sediile  desemnate ca secții de votare, 
indiferent dacă se află în proprietate publică sau privată în timpul desfășurării votului, 
sunt considerate obiecte de uz public, în sensul Legii privind mișcarea cu ajutorul 
ghidurilor de câine ("Monitorul Oficial al Republicii Serbia" , Nr. 29/15) . 

 
Amenajarea secţiei de votare 

 
Articolul 26 

(1) Organismul de lucru este dator ca în colaborare cu administraţia 

comunală/municipală să asigure în timp ca spaţiul determinat ca secţiune de votare să 

fie pregătit şi deschis pentru votare. 

(2) Încăperea pentru votare trebuie să fie amenajată astfel încât să faciliteze 
desfăşurarea  votării secrere, în conformitate cu regulile privind activitatea comitetelor 
electorale. 

(3) În secţia de votare trebuie evident distins numărul şi denumirea secţiei de 
votare, drapelul naţional al Republicii Serbia, listele electorale cumulative ale candidaţilor 
pentru membri ai consiliilor naţionale şi extrasul din decizia privind determinarea secţiilor 
de votare. 

(4) În secţia de votare şi la 50 metri de la secţia de votare este interzisă distingerea 
simboalelor propunătorilor de liste electorale şi a altor materiale de propagandă de 
alegeri. 

(5) Comitetul  electoral va asigura un loc potrivit pentru persoanele care 
supraveghează, respectiv urmăresc activitatea comitetelor  electorale (reprezentanţilor 
propunătorului de liste electorale proclamate şi observatorilor) de unde pot urmării cursul 
votării şi stabilirea rezultatelor votării. 



 

VI. LISTE ALEGĂTORILOR SPECIALE 

 
Înscrierea şi modificările în lista alegătorilor specială 

 
Articolul 27 

(1) Administraţia comunală/municipală competentă pentru actualizarea listei 
alegătorilor speciale a minorităţii naţionale determinate, efectuează înscrierea 
alegătorilor care nu sunt înscrişi în lista electorală specială, până la încheierea acesteia, 
respectiv 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor. 

(2) De la încheierea listelor alegătorilor speciale ale minorităţilor naţionale (în 
continuare: lista electorală), şi până la 72 ore înainte de data desfăşurării alegerilor, 
înscrierea alegătorilor care nu sunt înscrişi în listele electorale şi modificările în lista 
electorală le efectuează ministerul competent pentru ţinerea listei alegătorilor specială. 

 
 

Încheierea listei alegătorilor şi proclamarea numărului total de alegători 
 

Articolul 28 
(1) Ministerul competent pentru ţinerea listelor alegătorilor prin decizie încheie listele 

alegătorilor 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor şi în decizie stabileşte numărul 
total al alegătorilor pe secţii de votare, şi anume în total pentru fiecare secţie de votare şi 
clasate pe minorităţi naţionale. 

(2) În numărul total de alegători nu intră alegatorii înscrişi în extrase speciale din 
lista electorală a alegătorilor care în data alegerilor se vor afla în stagiul militar, exerciţii 
militare, sau la şcolarizare în unităţile Armatei Serbiei, respectiv a alegătorilor care în 
data alegerilor se află în arest preventiv sau la executarea sancţiunilor instituţionale. 

(3) Ministerul competent pentru ţinerea listelor alegătorilor publică Decizia privind 
încheierea listelor electorale în „Monitorul oficial al Republicii Serbia” în termen de 24 ore 
de la deliberarea acesteia şi o remite Comisiei. 

 

Remiterea extrasului din lista alegătorilor 
 

Articolul 29 
Ministerul competent pentru ţinerea listelor alegătorilor întocmeşte extrase din lista 

alegătorilor şi extrase speciale din lista alegătorilor pentru fiecare secţie de votare şi 
fiecare minoritate naţională şi le remite Comisiei în termen de 48 ore de la încheierea 
listei alegătorilor 

 
Remiterea deciziei privind modificările ulterioare din lista alegătorilor 

 
Articolul 30 

(1) Ministerul competent pentru ţinerea listelor alegătorilor comunică Comisiei toate 
deciziile pe care sunt bazate modificările din lista electorală, emise de la încheierea listei 
electorale până la 72 ore înainte de data desfăşurării alegerilor. 

(2) În caz că prin decizia de modificare date în lista alegătorilor se schimbă secţia 
de votare unde alegătorul votează, decizia respectivă trebuie să conţină şi codul secţiei 
de votare de unde se şterge alegătorul şi codul secţiei de votare unde se înscrie 
alegătorul. 

 



Introducere datelor din decizia privind modificările ulterioare în lista alegătorilor 
 

Articolul 31 
(1) Comisia, în baza deciziei Ministerului competent pentru ţinerea listelor 

alegătorilor din art. 30 al prezentei Instrucţiuni, introduce modificările în extrasele din 
lista electorală şi extrasele speciale din lista alegătorilor, luând în consideraţie doar 
deciziile primite cel puţin 48 ore înainte de data desfăşurării alegerilor. 

(2) Înscrierea modificărilor în extrasele din listele alegătorilor şi extrasele speciale 
din lista alegătorilor specială se înregistrează conform datelor din decizia pe care sunt 
bazate modificările listei alegătorilor, începând de la numărul ordinal 1, la sfârşitul 
extrasului din lista alegătorilor, pe pagină separată, sub denumirea: „Modificări 
ulterioare”. 

 

Stabilirea şi publicarea numărului definitiv al alegătorilor 
 

Articolul 32 
Comisia, imediat după introducerea modificărilor din art. 30 al prezentei Instrucţiuni, 

stabileşte şi publică în „Monitorul oficial al Republicii Serbia” numărul definitiv al 
alegătorilor pentru fiecare minoritate naţională, precum şi numărul alegătorilor pe secţiile 
de votare, şi anume pentru fiecare secţie de votare şi clasat pe minorităţi naţionale. 
 

VII. NOTIFICARE PRIVIND DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII ALEGERILOR 
 

Articolul 33 
(1) Notificarea alegătorilor privind data şi ora desfăşurării alegerilor, cu numărul şi 

adresa secţiei de votare unde alegătorul va vota şi numărul sub care este înscris în 
extrasul din lista electorală, se face de către administraţia comunală/municipală. 

(2) Remiterea notificării din al. 1 al prezentului articol se efectuează cel mai târziu 
cinci zile înainte de data desfăşurării alegerilor.  

 
VIII. PREDAREA MATERIALULUI ELECTORAL COMITETELOR  ELECTORALE 

ÎNAINTE DE VOTARE 

 

Asigurarea materialului electoral 
 
 

Articolul 34 
(1) Materialului electoral pentru desfăşurarea alegerilor este asigurat de către 

Comisie. 
(2) Administraţiile comunale/municipale pentru fiecare birou electoral asigură la timp 

util: 
1) urna de votare; 
2) paravane pentru asigurarea secretului votării; 
3) două spray-uri pentru marcarea degetului alegătorului; 
4) două lămpi UV; 
5) sac pentru depunerea materialului electoral, echipamentul pentru închiderea și 

sigilarea sacilor și etichete pentru marcarea sacilor; 
6) accesorii de scris; 
7) accesorii pentru sigilarea urnelor electorale şi a altui material electoral (sigiliu şi 

ceară de sigilare); 
8) plicuri pentru depunerea buletinelor de vot; 
9) alte materiale (foarfeci, baterii, raclete, liniar și altele). 

 



(3) Administraţia comunală/municipală şi administraţia comunelor municipale ale 
municipiului Belgrad au datoria să asigure la timp spaţiul necesar pentru păstrarea 
materialului electoral şi să urmărească ca spaţiul determinat ca secţie de votare să fie 
amenajat în modul prescris de lege, regulamentul privind activitatea comitetelor de 
votare și prezentei îndrumări şi deschis pentru votare. 
 
 

Articolul 35 
Comisia pentru fiecare comitet electoral asigură următorul material electoral: 
1) listele electorale cumulative ale candidaţilor pentru membrii fiecărui consiliu 

naţional care se alege în secţia de votare; 
2) decizie de determinare secţie de votare (extras); 
3) decizie de înfiinţare a comitetului electoral; 
4) extras din lista electorală pentru votare la secţia de votare pentru fiecare consiliu 

naţional care se alege în secţia de votare, inclusiv şi extrasele speciale pentru votarea 
alegătorilor aflaţi în arest preventiv sau la executarea sancţiunii instituţionale; 

5) extrase speciale din lista alegătorilor  pentru votarea alegătorilor aflaţi în 
efectuarea stagiului militar, exerciţiu militar sau la şcolarizare în unităţile sau instituţiile 
Armatei Serbiei;  

6) numărul necesar de buletinuri de vot, care corespunde numărului alegătorilor 
înscrişi în extrasele de la pct. 4 şi 5 al prezentului articol; 

7) buletinul de control pentru verificarea conformităţii urnelor de vot; 
8) formularul adeverinţei privind dreptul de vot pentru votare în afara secţiei de 

votare; 
9) formulare de proces verbal privind activitatea  comitetului electoral la 

desfăşurarea votării şi stabilirea rezultatelor votării pentru membrii fiecărui consiliu 
naţional care se alege la secţia de votare 
(în continuare: Procesul verbal privind activitatea  comitetului electoral), în şase 
exemplare; 

10) formularul evidenţei privind prezenţa membrilor şi a membrilor supleanţi ai  
comitetului electoral la secţia de votare; 

11) listele reprezentanţilor propunătorilor de liste electorale pentru supravegherea 
activității comitetelor  electorale; 

12) împuternicirea observatorilor pentru urmărirea activităţii comitetelor  electorale; 
13) regulile privind activitatea comitetelor  electorale; 
14) drapelul naţional al Republicii Serbia. 
(2) Materialul din alineatul 1, punctul 8), 11) și 12) al prezentului articol, organismul 
de lucru remite administrației comunale/municipale, care îl înmulțește într-un număr 
necesar de copii. 

 
Predarea materialului electoral prin intermediul organismului de lucru 

 
Articolul 36 

(1) Coordonatorul preia materialul electoral tipărit de la Întreprinderea publică 
„Monitorul oficial” cel mai târziu 72 ore înainte de data desfăşurării alegerilor. 

(2) Coordonatorul organismului de lucru va preda materialul electoral din art. 35 al 
prezentei Instrucţiuni, la sediul districtului administrative, iar pentru municipiul Belgrad la 
tipografia 
Întreprindere publică „Monitorul oficial”. 

(3) Predarea din alineatul 2 din prezentul articol se efectuează cel mai târziu 72 ore 
înainte de data desfăşurării alegerilor. Privind primirea-predarea materialului electoral se 
întocmeşte proces verbal pe formularul indicat de către Comisie. 

(4) Organismul de lucru predă comitetelor  electorale materialul primit, împreună cu 
materialul din articolul 34 al prezentei îndrumări , asigurat de administraţia 



comunală/municipală, respectiv administraţia comunei municipale Belgrad, la sediul 
comitetelor  electorale, la sediul administraţiei comunale/municipale, cel mai târziu 48 
ore înainte de data desfăşurării alegerilor. Despre primirea-predarea materialului 
electoral se întocmeşte proces verbal pe formularul indicat de către Comisie, al cărui un 
exemplar administrația comunală/municipală păstrează cel puțin patru ani. 

(5) După predarea materialului electoral la comitetele electorale, materialul electoral 
va fi plasat în punga pentru depozitarea materialului electoral, care, în prezența 
membrilor organismului de lucru și a secției de votare, va fi sigilat cu un sistem de 
securitate, al cărui număr de ordine va fi înscris în dosarul de predare menționat la 
alineatul 4 al prezentului articol. Punga cu materialul electoral nu trebuie deschisă 
înainte de întâlnirea comitetului electoral în ziua votării la secția de votare. 
 

IX. PREDAREA MATERIALULUI ELECTORAL COMISIEI ELECTORALE 
DUPĂ VOTARE 

 
Predarea materialului electoral prin intermediul organismului de lucru 

 
Articolul 37 

(1) După stabilirea rezultatelor votării la secţia de votare, Comitetul  electoral fără 
amânare va preda organismului de lucru din clădirea comunei/municipiului, următorul 
material electoral: 

1) primele exemplare ale procesului verbal privind activitatea  comitetului electoral la 
desfăşurarea votărilor şi stabilirea rezultatelor votărilor la alegerile pentru membri 
fiecărui consiliu naţional care sunt aleşi la secţia respectivă de votare; 

2) extrase din lista alegătorilor şi extrase speciale din lista alegătorilor în baza 
cărora s-a votat la secţia de votare la alegerile pentru membri fiecărui consiliu naţional, 

3) plicul sigilat în care se află buletinul de control pentru verificarea conformităţii 
urnei de vot, 

4) plicurile sigilate în care sunt puse buletinele neutilizabile pentru votare la 
alegerile pentru membrii fiecărui consiliu naţional ales la secţia de votare separat, 

5) plicurile sigilate în care sunt puse buletinele nevalabile pentru votare la alegerile 
pentru membrii fiecărui consiliu naţional ales la secţia de votare separat, 

6) plicurile sigilate în care sunt puse buletinele de vot valabile pentru votarea la 
alegerile pentru membrii fiecărui consiliu naţional ales la secţia de votare separat, 

7) plicurile sigilate în care sunt puse adeverinţele privind dreptul electoral pentru 
votare în afara secţiei de votare pentru votare la alegerile pentru membrii fiecărui 
consiliu naţional separat. 

8) materialul de sigilare care a fost utilizat pentru sigilarea sacilor cu materialului 
electoral la primirea-predarea materialului electoral dintre organismul de lucru și 
comitetul electoral înainte de votare. 

(2) Despre primirea-predarea din alineatul 1 al prezentului articol se întocmeşte 
proces verbal pe formularul indicat de către Comisie. Un exemplar al acestui proces 
vrbal se păstrează la administrația comunală/municipală cel puțin patru ani, pe când un 
exemplar obligatoriul se va preda Coordonatorului. 

(3) După predarea materialelor din alineatul 1 al acestui articol, materialul menționat 
la alineatul 1, punctul 3) -6) și punctul 8), al prezentului articol este plasat într-o pungă 
pentru depozitarea materialelor electorale, care, în prezența membrilor organimsului de 
lucru și membrii comitetului electoral, care au predat materialul sigilează cu închiderea 
de siguranță, al cărui numărul de serie este înregistrat în procesul verbal de predare-
primire din alineatul 2. al prezentului articol. Sacul este obligatori marcat cu o etichetă 
care conține numele comunei / municipiului și numărul de ordine a secției de votare. 
Sacul sigilat poate fi deschis numai printr-o decizie a Comisiei, cu excepția cazului 
prevăzut în articolului 39, alineatul 5 din această instrucțiune. 



 
(4) Procesul verbal privind lucrărilor comitetului electoral, extrasul din lista 

alegătorilor, extrasul special din lista alegătorilor și plicul cu adeverința privind dreptul de 
votare în afara secției de votare nu vor fi plasate în pungă cu alte materiale electorale, ci 
organismul de lucru le va împacheta separat de restul materialului electoral și așa 
separat îl va preda Coordonatorului. 

 
Articolul 38 

(1) La depunerea materialului electoral la organimsul de lucru după votare, comitetul 
electoral depune un formular de înscriere completat privind participarea la secția de 
votare a membrilor și a adjuncților din comitetul electoral. 

(2) Înregistrările și evidențele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol se 
întocmesc în două exemplare, dintre care unul rămâne la administrația municipală / 
comunală, iar celălalt exeplar se prezintă organismului de lucru. 

 
Articolul 39 

(1) După preluarea materialului electoral de la toate comitetele electorale, 
organismul de lucru acest material , fără amânare, predă Coordonatorului în sediul 
districului administrativ. 

(2) Organismul de lucru pentru Municipiul Belgrad, materialul electoral preluat de la 
toate comitetele electorale, va preda Coordonatorului în clădirea Adunării Populare din 
Belgrad, strada Kralja Milana 14. 

(3) Cu materialul electoral preluat de la comitetul electoral, organismul de lucru 
transmite Coordonatorului o copie a procesului-verbal de predare-primirea  materialelor 
electorale după votare între comitetul electoral și organismul de lucru, precum și o copie 
a evidențelor privind prezența membrilor comitetului electoral la secția de votare. 

(4) Privind  predarea menționată la alineatele (1) și (2) din prezentul articol se 
întocmește pe formularul stabilit de Comisie un proces verbal. 

(5) Coordonatorul este autorizat să verifice conținutul sacului sigilat cu materialul 
electoral primit de la organismul de lucru, în prezența organismului de lucru. 

(6) După efectuarea controlului menționat la alineatul 5 al prezentului articol, 
coordonatorul, în prezența organismului de lucru, marchează sacul cu materialului 
electoral cu un nou dispozitiv de securitate, al cărui număr de ordine este înscris în 
procesul de primire- predare menționat la alineatul 4 al prezentului articol. Punga sigilată 
nu poate fi redeschisă decât pe baza unei decizii a Comisiei. 

 
Articolul 40 

 Primirea- predarea materialelor electorale între organismul de lucru și comitetele 
electorale, înainte și după votare, poate fi realizată în prezența unor reprezentanți ai 
propunătorilor  listelor electorale. Prezența predării-primirii materialelor electorale nu va fi 
permisă decât acelor persoane care depun autorizația propunătorului listelor electorale 
pentru a participa la predare-primire. Autorizația trebuie să includă numele și prenumele 
persoanei autorizate și numărul buletinului de identitate. 
 

X. STANDARDELE PENTRU MATERIALUL ELECTORAL 
 

Buletine de vot 
 

Articolul 41 
(1) Numărul buletinelor de vot care se tipăresc trebuie să fie egal numărului 

alegătorilor înscrişi pe listele alegătorilor pentru fiecare minoritate naţională a cărei 
consiliu naţional se alege. 



(2) Comisia prin decizia, care se publică în „Monitorul oficial al Republicii Serbia”, 
stabileşte numărul buletinelor de vot care trebuie tipărite, precum şi numărul buletinelor 
de vot de rezervă. 

(3) Numărul buletinelor de vot de rezervă pentru fiecare consiliu naţional care se 
alege nu poate depăşi 0,5% din numărul total al alegătorilor ai fiecărei minoritate 
naţională, dar nici mai puţin de 10, cu meanțiunea faptului că acest număr poate să fie 
mai mare, în conformitate cu numărul final pe care îl stabilește Comisia. 

(4) Comisia prevede textul, forma şi aspectul buletinelor de vot. 

 
Folosirea limbii şi grafiei 

 
Articolul 42 

(1) Textul formularelor pentru depunerea listelor electorale, textul listei electorale 
cumulative, textul formularului procesului verbal privind activitatea  comitetului electoral 
şi textul certificatului privind alegerea pentru membrul consiliului naţional al minorităţii 
naţionale se tipăresc în limba sârbă, grafie cirilică. 

(2) Dacă limba şi grafia minorităţii naţionale al cărei consiliu naţional se alege este 
în uz oficial în cel puţin o unitate de administraţie locală, textele materialului din al. 1 din 
prezentul articol se tipăresc bilingual, respectiv şi în limba şi grafia minorităţii naţionale, 
în aşa mod că textul în limba şi grafia minorităţii naţionale se tipăreşte sub textul în limba 
sârbă şi cirilică, având aceeași formă şi mărime a caracterelor.  
 

Pregătirea buletinelor de vot pentru tipar 
 

Articolul 43 
(1) După deliberarea hotărârii privind textul şi aspectul buletinelor de vot, Comisia 

întocmeşte modelul buletinului de vot care trebuie vizat de către preşedintele Comisiei 
prin aplicarea semnăturii sale şi ştampilei Comisiei. 

(2) În baza modelului vizat al buletinului de vot, tipografia execută placa grafică. 
(3) Procesul de tipărire se demarează prin postarea plăcii grafice în maşina de 

tipărit, în prezenţa reprezentanților Comisei. 
(4) După acţionarea maşinilor tipografice, primele exemplare ale buletinelor de vot 

se distrug la faţa locului până nu se tipăresc buletine de vot care satisfac standardele 
grafice optime. 

(5) Preşedintele Comisiei compară primul buletin de vot care îndeplineşte 
standardele grafice optime cu modelul de buletin de vot vizat. 

(6) Dat fiind că se constată că exemplarul tipărit al buletinului de vot coincide cu 
modelul vizat, preşedintele Comisiei aplicând semnătura sa aprobă tipărirea buletinelor 
de vot la numărul de exemplare stabilit. 

(7) Imediat după finalizarea tipăririi, comisia formată din reprezentanţii Comisiei, ai 
propunătorilor listelor electorale şi ai tipografiei distrug pregătirea computerială pentru 
executarea plăcilor grafice şi plăcile grafice. 

(8) Despre distrugerea pregătirii computeriale pentru tipar şi a plăcilor grafice se 
întocmeşte proces verbal, iar plăcile grafice distruse vor fi predate Comisiei. 

 
Supraveghere asupra tipăririi 

 
Articolul 44 

(1) Tipărirea buletinelor de vot este supravegheată de către Comisie. 
(2) Comisia este datoare să faciliteze tipărirea publică a buletinelor de vot. 
(3) Reprezentanţii propunătorilor listelor electorale beneficiază de dreptul să fie 

prezenţi la tipărirea, numărarea şi împachetarea buletinelor de vot şi la remiterea 
buletinelor de vot Comisiei, organismelor de lucru, respectiv comitetelor  electorale. 



(4) Comisia este datoare să informeze la timp pe propunătorii buletinelor de vot 
despre faptul că reprezentanţii lor au dreptul să fie prezenţi la tipărirea, numărarea, 
împachetarea şi remiterea buletinelor de vot, precum şi despre locul şi ora demarării 
acestei activități. 

(5) Persoana autorizată a propunătorului listei electorale va comunica Comisiei o 
notificare scrisă cu privire la persoanele care vor participa la tipărirea, numărarea și 
ambalarea buletinelor de vot, în care pentru fiecare persoană se indică numele și 
prenumele, numărul buletinului de identitate și numărul de telefon mobil. 

(6) Reprezentanții listelor electorale care participă la predarea buletinelor de vot 
Comisiei și predarea buletinelor de vot organimsleor de lucru, adică comitetelor 
electorale, trebuie să aibă autorizația de a participa la aceste acțiuni, care suprinde 
numele și prenumele reprezentantului, numărul buletinului de identitate și numărul de 
telefon mobil. 

(7) Întreprinderea publică "Monitorul Oficial" este obligată să țină evidența prezenței 
reprezentanților propunătorilor listelor electorale la tipărirea, numărarea și ambalarea 
buletinelor de vot 

 
Urna de vot 

 
Articolul 45 

Pentru votare la alegeri se foloseşte urna de votare confecţionată conform 
Instrucţiunii privind forma şi dimensiunile urnei de votare („Monitorul oficial RS”, nr. 
42/00). 

 
Spray-ul pentru marcarea degetului alegătorului 

 
Articolul 46 

Marcarea degetului alegătorului ca semn că alegătorul a votat se execută cu spray 
din cerneală UV specială, vizibilă sub lumina specială a lămpii UV. 
 
 

XI. PRELUCRARE STATISTICĂ A DATELOR 
 

Articolul 47 
(1) Prelucrarea statistică a datelor la desfăşurarea alegerilor se efectuează de 

organizaţia republicană pentru lucrări de statistică, în baza procesului verbal privind 
activitatea comitetelor  electorale, comunicat de către Comisie. 

(2) Organizaţia republicană pentru lucrări de statistică determină persoana care 
după finalizarea operaţiunilor de votare, va fi prezentă la predarea-primirea materialului 
electoral între comitetele electorale şi organismele de lucru şi vor efectua controlul de 
calcul-logistic al datelor din procesele verbale privind activitatea comitetelor  electorale, 
precum şi vor pregăti datele privind rezultatele provizorii ale alegerilor. 

(3) Propunătorii listelor electorale au dreptul să participe la prelucrarea statistică a 
datelor rezultate din alegeri. 

(4) Persoana autorizată a propunătorului listei electorale va înainta Comisiei, în 
scris, o notificare privind persoanele care vor participa la prelucrarea statistică a datelor 
privind rezultatele alegerilor, cu date despre persoanele care vor participa la procesare, 
și anume: numele și prenumele, domiciliul și adresa apartamentului și numărul 
buletinului de identitate. 

 
Articolul 48 

Dacă există erori logice și de calcul în procesul-verbal cu privire la activitatea 
comitetului electoral, care rezultă dintr-o eroare evidentă în completarea proceselor-
verbale și care nu influențează determinarea rezultatelor alegerilor, coordonatorul este 



autorizat, în cooperare cu reprezentanții organizației republicane responsabile pentru 
statistică, în sediul Comisiei, să execute și inițiază corecții ale acestor omisiuni, dacă în 
procesul-verbal privind activitatea comitetului electoral : 
1) numărul total de alegători înregistrați nu a fost înscris sau numărul înregistrat este 
diferit de numărul final de alegători determinat prin decizia Comisiei de stabilire a 
numărului final de alegători; 
2) numărul de buletine de vot valabile nu este înregistrat, iar numărul buletinelor de vot 
nevalabile și numărul de voturi pe care le-a primit fiecare listă electorală individual este 
egal cu numărul de buletine de vot care se află în urna de vot; 
3) nu a fost înscris numărul buletinelor de vot nevalabile, iar numărul total de voturi pe 
care a primit fiecare listă electorală este egal sau mai mic decât numărul buletinelor de 
vot care se găsesc în urna de vot; 
4) numărul buletinelor de vot primite nu este egal cu numărul de buletine de vot 
neutilizate și numărul alegătorilor care au votat, iar toate celelalte rezultate ale votului 
sunt logice și corecte. 

 
Articolul 49 

(1) Raportul privind rezultatele totale ale alegerilor pentru fiecare consiliu național este 
stabilit de Comisie și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Serbia în termen de 96 de 
ore de la încheierea votării. 
(2) De la încheierea votării și până la publicarea rezultatelor alegerilor, Comisia publică 
date provizorii privind rezultatele alegerilor. 
(3) Comisia publică pe site-ul său de internet rezultatele votării pentru fiecare consiliu 
național pe secțiile de votare. 
 

XII. SUPRAVEGHEREA ŞI URMĂRIREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR ŞI 
ORGANISMELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR 

 
Reprezentanţii propunătorului de liste electorale proclamate 

 
Articolul 50 

(1) Activitatea organului pentru realizarea alegerilor poate fi supravegheată de 
către reprezentanţii propunătorului listelor electorale proclamate. 

(2) Pentru supravegherea activităţii Comisiei, propunătorul listelor electorale 
proclamate poate împuternici până la doi reprezentanţi, cu menţiunea că la şedinţele 
Comisiei poate fi prezent doar un reprezentant al propunătorului listei electorale 
proclamate. 

(3) Pentru supravegherea activităţii  comitetului electoral în realizarea votării şi 
stabilirea rezultatelor votării, propunătorul listei electorale proclamate poate împuternici 
până la doi reprezentanţi ai săi. 

(4) Un reprezentant al propunătorului listei electorale proclamate poate fi 
împuternicit pentru supravegherea mai multor comitete electorale, cu menţiunea că 
pentru supravegherea activităţii unui comitet electoral pot fi determinate doar două 
persoane. 

(5) Pentru supravegherea activităţii organului pentru desfăşurarea alegerilor 
propunătorul listei electorale poate împuternici pe cetăţeanul major al Republicii Serbia. 

(6) Pentru supravegherea activităţii organelor pentru realizarea alegerilor, 
propunătorul listei electorale nu poate împuternici pe candidatul de membru pentru 
consiliului naţional sau membrul organelor şi organismelor angajate la desfăşurarea 
alegerilor. 

(7) Reprezentanţii propunătorului listei electorale proclamate pot supraveghea 
activitatea doar a acelor birouri electorale care realizează alegerile pentru membrii 
consiliilor naţionale la care participă propunătorul listei electorale proclamate. 



(8) Despre reprezentanţi săi împuterniciţi pentru supravegherea Comisiei, 
propunătorul listei electorale proclamate informează Comisia cel mai târziu cinci zile 
înainte de data desfăşurării alegerilor. 

(9) Despre reprezentanţii săi împuterniciţi pentru supravegherea activităţii 
comitetelor  electorale pe unităţi ale administraţiei locale şi secţii de votare, propunătorul 
listei electorale proclamate notifică Comisia cel târziu zece zile înainte de data 
desfăşurării alegerilor, pe formularul indicat de către Comisie. 

(10) Reprezentanților propunătorilor listei electorale autorizați să supravegheze 
activitatea organelor pentru derularea alegerilor, vor emite acreditări corespunzătoare la 
care vor fi introduse informațiile necesare în comunicarea adresată Comisiei cu privire la 
reprezentanții propunătorului listei electorale. 

(11) Comisia va remite notificarea primită la timp din al. 9 al prezentului articol, 
comitetelor  electorale, prin intermediul organismelor de lucru. 

(12) Persoanei care se află pe lista reprezentanţilor împuternici ai propunătorului de 
liste electorale, comunicată  comitetului electoral de către Comisie, şi care la secţia de 
votare se prezintă cu acreditarea emisă de către Comisiel, Comitetul  electoral este 
dator să-i faciliteze supravegherea fără impedimente a activităţii  comitetului electoral în 
toate fazele activităţii sale, începând de la pregătirea pentru deschiderea secţiei de 
votare până la stabilirea rezultatelor alegerilor. 

(12) Cheltuielile de supraveghere a activităţii organelor pentru realizarea alegerilor 
vor fi suportate de propunătorii listelor electorale proclamate a căror reprezentanţi 
supraveghează activitatea organelor pentru realizarea alegerilor. 

 

Observatorii din țară 
 

Articolul 51 
(1) Asociaţiile înregistrate interesate a căror obiective se realizează în domeniul 

electoral şi al protecţiei drepturilor omului şi minorităţilor, care doresc să urmărească 
activitatea organelor pentru realizarea alegerilor, formulează cerere câre Comisie cel 
mai târziu cinci zile înainte de data desfăşurării alegerilor, pe formularul indicat de către 
Comisie. 

(2) La cerere se anexează extrasul din Registrul asociaţiilor şi lista persoanelor care 
se înscriu ca observatori ai activităţii organelor pentru realizarea alegerilor (observatorii 
interni), pe formularul indicat de Comisie. 

(3) Asociaţia poate să propună prin cerere de observator pe cetăţean major al 
Republicii Serbia. 

(4) Asociaţia nu poate să propună prin cerere de observator pe candidatul de 
membru al consiliului naţional sau pe membrul organelor şi organismelor angajate la 
realizarea alegerilor. 

(5) Pentru urmărirea activităţii Comisiei asociaţia poate să solicite cel mult doi 
observatori. 

(6) Pentru urmărirea activităţii unui birou electoral asociaţia poate solicita cel mult un 
observator. 

(7) Întrunirea condiţiilor pentru urmărirea activităţii organelor de realizare alegeri, se 
constată de preşedinte în şedinţa Comisiei, în baza raportului secretarului Comisiei. 

 
Observatorii străini 

 
Articolul 52 

(1) Organizaţiile internaţionale şi străine şi asociaţiile care doresc să urmărească 
activitatea organelor pentru realizarea alegerilor formulează cerere către Comisie cel 
mai târziu zece zile înainte de data desfăşurării alegerilor, pe formularul indicat de 
Comisie. La cerere se anexează şi lista persoanelor care se propun ca observatori ai 



activităţii organelor pentru desfăşurarea alegerilor (observatori externi-străini), precum şi 
translatorii care îi vor însoţi, pe formularul indicat de Comisie. 

(2) Comisia trimite fără întârziere cererea din al. 1 din prezentul articol, ministerului 
competent pentru afaceri externe, în vederea expunerii de opinie, ministerul fiind dator 
să comunice Comisiei opinia sa asupra cererii respective, în termen de trei zile de la 
primirea acesteia. 

(3) În cazul opiniei pozitive a ministerului competent pentru afacerile externe, 
preşedintele, în baza raportului secretarului Comisiei, în şedinţa Comisiei constată că 
organizaţiei internaţionale sau străine, respectiv asociaţiei îi este aprobată urmărirea 
activităţii organelor pentru realizarea alegerilor. 

 
Articolul 53 

(1) Reprezentanţii interesaţi ai statelor străine care doresc să urmărească 
activitatea comitetelor  electorale, formulează cerere către Comisie, prin intermediul 
ministerului competent pentru afaceri externe, cel mai târziu zece zile înainte de data 
desfăşurării alegerilor, pe formularul indicat de Comisie. Pe lângă cerere se anexează şi 
lista persoanelor care se înscriu ca observatori ai comitetelor  electorale în realizarea 
alegerilor (observatori externi), precum şi translatori care îi vor însoţi pe observatorii 
înscrişi, pe formularul indicat de Comisie. 

(2) Ministerul competent pentru afaceri externe transmite Comisiei cererea şi lista 
din al. 1 al prezentului articol împreună cu opinia, în termen de trei zile de la primirea 
acestora. 

(3) În cazul opiniei pozitive a ministerului competent pentru afaceri externe, 

preşedintele şedinţei, în baza raportului secretarului Comisiei, în şedinţa Comisiei 

constată că reprezentanţilor statelor străine le este aprobată urmărirea activităţii 

comitetelor  electorale în realizarea alegerilor. 

 
Împuternici şi acreditaţiile observatorilor 

 
Articolul 54 

(1) După constatarea întrunirii condiţiilor pentru urmărirea activităţii Comisiei, 
respectiv a comitetelor  electorale, Comisia emite solicitantului o împuternicire 
corespunzătoare pentru urmărirea activităţii organelor pentru realizarea alegerilor, iar 
observatorilor interni şi externi şi translatorilor acreditaţii corespunzătoare în care se 
înscriu datele necesare din lista anexată cererii. 

(2) Cheltuielile de urmărire activitate a organelor pentru realizarea alegerilor vor fi 
suportate de solicitanţii cererii a căror observatori urmăresc alegerile. 

 
Statutul de reprezentant al propunătorului de liste electorale şi de observator 

 
Articolul 55 

(1) Reprezentanții propunătorilor listelor electorale care supraveghează activitatea 
organelor pentru realizarea alegerilor, observatori, precum  și traducătorii care însoțesc 
observatorii, sunt obligați să poarte înttr-un loc vizibil acreditările emise de Comisie. 

(2) Organele pentru realizarea alegerilor sunt datori să asigure reprezentanţilor 
propunătorului listelor electorale, precum şi observatorilor şi translatorilor supraveghere 
fără deranjamente, respectiv urmărirea tuturor acţiunilor electorale. Translatorul nu are 
dreptul să fie prezent la secţia de votare singur, fără observatorul al cărui însoţitor este. 

(3) Comisia şi Comitetele electorale sunt datori să constate în procesele verbale 
privind activitatea lor, prezenţa reprezentanţilor propunătorului listelor electorale şi a 
observatorilor. 

(4) Reprezentanţii propunătorului listelor electorale și observatorii sunt datori să 
procedeze conform regulilor privind menţinerea ordinii la secţia de votare. 



(5) Reprezentanții propunătorilor listelor electorale au dreptul de a face observații cu 
privire la activitatea comitetului electoral în cursul votării și când se  determină 
rezultatele votării, aceste obiecțiuni fiind înscrise în procesul-verbal privind activitățile 
comitetului electoral. 

(6) Comitetul  electoral poate să îndepărteze din secţia de votare pe reprezentantul 
propunătorului listei electorale sau pe observator dacă aceştia nu respectă regulile de 
menţinere ordine în secţia de votare, dacă în secţia de votare folosesc telefoanele 
mobile sau alte mijloace de legătură şi comunicare, dar în mod deosebit dacă se 
împiedică  activitatea comitetelor  electorale. 

(7) Comitetul  electoral este dator să informeze imediat Comisia despre 
îndepărtarea reprezentantului propunătorului listei electorale sau a observatorului şi să 
expună motivele pentru îndepărtare, prin intermediul organismului de lucru. 

(8) Comisia poate să retragă împuternicirea şi acreditarea observatorului,  întrucât 
observatorul nu se comportă în cadrul împuternicirilor sale. 

 
XIII. MIJLOACE PENTRU REALIZAREA ALEGERILOR 

 
Articolul 56 

(1) Mijloacele pentru realizarea alegerilor se folosesc pentru: 
– achiziţie, tipărirea şi traducerea material electoral, 
– remuneraţii pentru activitatea membrilor Comisiei, 
– remuneraţii pentru activitatea membrilor comitetelor  electorale, 
– remuneraţii pentru activitatea membrilor organismelor de lucru, 
– remuneraţii pentru munca administraţiilor comunale/municipale la îndeplinirea 

activităţilor stabilite prin prezenta Instrucţiune, 
– remuneraţii pentru munca anagajţilor din Serviciul Adunării Populare şi a altor 

persoane angajate pentru a îndeplini pentru Comisie lucrări de specialitate şi altele 

relaționare la realizarea alegerilor, 

– remuneraţii pentru deplasările de serviciu ale preşedintelui şi membrilor Comisiei, 
precum şi a angajaţilor din Serviciul Parlamentului şi a altor persoane angajate în 
legătură cu realizarea alegerilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, 

– instruirea membrilor organismelor de lucru şi ai comitetelor  electorale, 
– prelucrarea statistică a rezultatelor votării, 
– achiziţia de material birotehnic şi a altor materiale consumabile, 
– servicii de transport, serviciile postale, telegraf și telefon, de restaurant şi altele. 
(2) Ordonatorii pentru disponibilitatea mijloacelor sunt preşedintele Comisiei, 

secretarul Comisiei şi adjuncţii lor. 
 

XIV. PREVEDERI FINALE 
 

Articolul 57 
Comisia prescrie formularele pentru realizarea activităților electorale în termen de 

cinci zile de la data deliberării hotărârii de decretare a alegerilor. 
 

Articolul 58 
Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării în „Monitorul oficial al 

Republicii Serbia”. 


