Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na makedonski jezik,
omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija
OEBS u Srbiji) sa ciljem da se pripadnicima i pripadnicama nacionalne manjine, čiji je jezik u
službenoj upotrebi u Republici Srbiji, omogući da se na svom jeziku i pismu obaveste i upoznaju sa
sadržinom teksta propisa, odnosno akta koji je predmet ovog prevoda.
Misija OEBS u Srbiji posebno napominje da je isključivo i jedino pravno-relevantan i merodavan
tekst propisa, odnosno akta (koji je predmet prevoda u ovom dokumentu) koji je objavljen na srpskom
jeziku, u skladu sa i shodno propisu koji uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata u
Republici Srbiji.
Za potrebe prevoda ovog propisa Misija OEBS u Srbiji angažovala je kompaniju Eurotranslate d.o.o.
koja je u celosti, i u svemu prema pravilima struke, odgovorna i garantuje za jasnoću, preciznost,
istinitost i tačnost izvršenog prevoda na makedonski jezik. Misija OEBS u Srbiji ni po jednom osnovu
nije odgovorna i ne garantuje za jasnoću, preciznost, istinitost i tačnost izvršenog prevoda.

Важна забелешка: Преводот на овој пропис, односно акт од српски јазик на македонски јазик
го овозможи Мисијата на Организацијата за европска безбедност и соработка во Република
Србија (натаму: Мисиja OEБС во Србија) со цел на припадниците и припадничките на
националното малцинство, чии јазик е во службена употреба во Република Србија, да им
овозможи на својот јазик и писмо да се известат и запознаат со содржината на текстот на
прописот, односно актот кој е предмет на овој превод.
Mисијата ОЕБС во Србија посебно напомнува дека e исклучително и единствено правнорелевантен и меродавен текстот на прописот, односно актот (кој е предмет на превод во
овој документ) кој е објавен на српски јазик, во склад со и согласно на прописот кој уредува
објавување закони и други прописи и акти во Република Србија.
За потребите на превод на овој пропис Mисијата ОЕБС во Србија ја ангажира компанијата
Eurotranslate д.o.o. koja во целост, и во се според правилата на струката, е одговорна и
гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод
на македонски јазик. Mисијата ОЕБС во Србија ни по една основа не е одговорна и не
гарантира за јасноста, прецизноста, вистинитоста и точноста на извршениот превод.

Врз основа на член 62 став 1 точка 15 од Законот за националните совети на националните
малцинства („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС и 55/14),
Републичката изборна комисија, на седницата одржана на 26 август 2014 година, донесе
УПАТСТВО
за спроведување на непосредни избори за членови на национални совети на
националните малцинства
"Службени гласник РС", број 89 од 26 август 2014.
I. ВОВЕДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Со ова упатство поблиску се уредува постапката на спроведување на непосредни избори
за членови на националните совети на националните малцинства (во натамошниот текст:
избори).
II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ
Член 2.
1) Органи за спроведување на изборите се Републичката изборна комисија и избирачките
одбори.
Републичка изборна комисија
Член 3.
(1) Републичката изборна комисија (во натамошниот текст: Комисија) обавува работи кои
се определени со Законот за националните совети на националните малцинства.
(2) Комисијата може да овласти свој член или заменик на член (во натамошниот текст:
Координатор) во управниот округ и градот Белград во име на Комисијата да обавува одделни
дејствија кои се поврзани со организација и подготвување на изборите.
Работни тела на Комисијата
Член 4.
(1) За пружање техничка помош во организирање на изборите, Комисијата формира
работни тела на Комисијата (во натамошниот текст: работни тела).
(2) Работното тело се формира за подрачје на една или повеќе единици на локалната
самоуправа, како и за подрачје на една или повеќе градски општини на градот Белград.
(3) Работните тела не се органи за спроведување избори, туку исклучително обавуваат
работи кои се предвидени со ова упатство.

(4) Работните тела се грижат за уредување на избирачките места, организираат обука на
претседатели и заменици претседатели на избирачки одбори за спроведување на гласањето,
примаат изборен материјал од Координаторот, го предаваат изборниот материјал на
избирачките одбори пред гласањето, го преземаат изборниот материјал од избирачките одбори
после гласањето и го предаваат на Координаторот.
Состав на работното тело
Член 5.
(1) Работното тело го чинат членови именувани на предлог на началникот на
општинската/градската управа, односно началникот на општинската/градската управа
надлежна за изборни работи и началникот на општинската управа на градската општина на
градот Белград (во натамошниот текст: началник на управата) од редот на лица со високо
образование вработени во општинската/градската управа. При предлагањето на кандидати за
членови на работните тела, предност треба да им се даде на лица упишани во посебни
избирачки списоци на националните малцинства кои имаат завршен правен факултет и
искуство во спроведување избори.
(2) Ако работното тело се формира за подрачје на една единица на локална самоуправа
која има до 10 избирачки места, работото тело има три члена.
(3) Ако работното тело се формира за подрачје на една единица на локална самоуправа
која има од 10 до 20 избирачких места, работното тело има пет членови.
(4) Ако работното тело се формира за подрачје на една единица на локална самоуправа
која има преку 20 избирачки места, работното тело има седум членови.
(5) Ако работното тело се формира за подрачје на повеќе единици на локална самоуправа,
односно повеќе градски општини на градот Белград, работното тело има онолку членови колку
и единици на локална самоуправа, односно градски општини опфаќа, кои се именуваат на
предлог на началникот на управата на секој од опфатените единици на локалната самоуправа.
(6) Во состав на работното тело влегува и началникот на управата.
(7) Ако работното тело се формира за подрачје на повеќе единици на локална самоуправа,
односно повеќе градски општини на градот Белград, во состав на работното тело влегуваат
началниците на управите на тие единици на локалната самоуправа, односно градските
општини.
(8) Доколку началникот на управата не е во можност да обавува должности на член на
работното тело, во работното тело влегува неговиот заменик. Доколку ни заменикот на
началникот на управата не е во можност да обавува дожности на член на работното тело,
началникот на управата во састав на работното тело ќе предложи лице вработено во
општинската/градската управа кое одговара за вршење на должности на член на работното
тело.
(9) Началникот на управата обезбедува услови за работа на работното тело и ја
координира неговата работа.
(10) Работата на работното тело формирано за подрачје на повеќе единици на локалната
самоуправа ја координира началникот на управата на единицата на локалната самоуправа во
која се наоѓа седиштето на управниот округ.

(11) Работата на работното тело формирано за подрачје на повеќе градски општини на
градот Белград ја координира началникот на управата на градската општина со најголем број
избирачи упишани во посебни избирачки списоци на националните малцинства.
Член 6.
Комисијата со посебна одлука утврдува број, состав и подрачје на работа на работните
тела, најдоцна 30 дена пред денот на одржувањето на изборите.
Член 7.
(1) Предлозите за именување на членови на работни тела, началниците на управите ги
поднесуваат до Комисијата во рок од пет дена од денот на донесувањето на одлуката од членот
6 на ова упатство.
(2) Предлогот за именување треба да содржи: име и презиме, занимање, живеалиште и
адреса на стан, број на мобилен телефон за контакт и адреса за прием на електронска пошта.
(3) Координаторот е овластен да предложи измена на предлогот на началникот на
управата за именување на член на работното тело, при што е должен таквиот предлог да го
образложи.
(4) Ако началникот на управата навремено не предложи некој член на работното тело,
Комисијата за член на работното тело ќе именува лице кое одговара за вршење на ова дожност.
(5) Комисијата формира работни тела најдоцна 20 дена пред денот на одржувањето на
изборите.
Состав на избирачкиот одбор
Член 8.
(1) Избирачкиот одбор го чинат претседател, четири члена и нивни заменици, именувани
на предлог на началникот на управата.
(2) За претседател на избирачкиот одбор и заменик на претседател на избирачкиот одбор
се именуваат лица вработени во јавен сектор (државни органи, органи на територијална
автономија и локална самоуправа, установи, јавни претпријатија).
(3) При предлагање на претседател, заменик претседател, членови и заменици на членови
на избирачки одбори, предност треба да им се даде на лица упишани во посебни избирачки
списоци на национални малцинства.
(4) При предлагање на претседател на избирачкиот одбор, предност треба да му се даде на
лице кое има високо образование и искуство во спроведување избори.
Член 9.
(1) Претседатели, заменици претседатели, членови и заменици на членовите на
избирачките одбори ги именува Комисијата.

(2) Решението за формирање на избирачки одбори и именување на претседател и членови
на избирачки одбори и нивни заменици Комисијата го донесува најдоцна десет дена пред денот
на одржување на изборите.
(3) Работното тело е должно, најдоцна два дена пред денот на одржувањето на изборите,
за претседателите и замениците на претседателите на избирачките одбори да организира обука
за спроведување гласање на избирачкото место и примена на правилата за работа на
избирачките одбори. Доколку на избирачкото место истовремено се спроведуваат избори за
членови на повеќе национални совети, работното тело на обуката на таа околност ќе и посвети
особено внимание. Работното тело е должно за спроведената обука да поднесе писмено
известување до Комисијата, кое треба да содржи податоци за временето и местото на
одржувањето на обуката, имињата на присутните претседатели и заменици на претседатели на
избирачките одбори, краток приказ на текот на обуката и прашања кои се посебно разгледани
или евентуелно оценети како спорни.
Член 10.
(1) Предлог за именување на претседател, заменик претседател, членовите и заменици на
членовите на избирачките одбори началниците на управите ги доставуваат до Комисијата
најдоцна 15 дена пред денот на одржување на изборите.
(2) Во предлогот за именување се наведуваат следниве податоци за предложените лица:
име и презиме, име на еден родител, единствен матичен број на граѓанинот (во натамошниот
текст: ЕМБГ), живеалиште и адреса на станот и број на телефон.
(3) Координаторот е овластен да предложи измена на предлогот на началникот на
управата за именување на член на избирачкиот одбор, при што е должен таквиот предлог да го
образложи.
(4) Ако началникот на управата навремено не предложи некое лице во избирачкиот одбор,
Комисијата во избирачкиот одбор ќе именува лице кое одговара за вршење на должност во
избирачкиот одбор.
Законски ограничувања
Член 11.
(1) Едно лице може да биде член само на еден избирачки одбор.
(2) При предлагање за именување и замена на членови на избирачкиот одбор, началникот
на управата е должен да внимава на законските ограничувања во поглед на членството во
избирачкиот одбор.
Замена на член на избирачкиот одбор
Член 12.
(1) Замена на член на избирачкиот одбор врши Комисијата на предлог на началникот на
управата, најдоцна пет дена пред денот на одржување на изборите.

III. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗБОРНА ЛИСТА
Кој може да поднесе изборна листа
Член 13.
(1) Изборна листа на кандидати за членови на националниот совет (во натамошниот текст:
изборна листа) може да поднесе: група избирачи упишани во посебен избирачки список,
здружение чии цели се остваруваат во областа на заштита на правата на национално
малцинство и регистрирана политичка странка на национално малцинство (во натамошниот
текст: предлагач на изборна листа).
(2) Групата на избирачи ја формираат најмалку три бирачи упишани во посебен
избирачки список на националното малцинство чии национален совет се бира.
(3) Група на избирачи се формира со писмена спогодба заверена согласно со законот со
кој се уредува заверка на потписи. Спогодбата за формирање на групата избирачи обавезно ги
содржи целите на формирањето на групата избирачи, податоци за лицата кои ја формираа (име
и презиме, ЕМБГ и живеалиште и адреса на стан, наведени според податоците од личната
карта) и лицето кое е определено да ја застапува групата избирачи.
(4) Спогодбата за формирање на група избирачи се сочинува на српски јазик, нa кирилско
писмо, а може да се сoчини и на јазик и писмо на национално малцинство, така што секој член
на спогодбата би содржувал прво текст на српски јазик и кирилско писмо а под тој текст
наведен на јазикот и писмото на националното малцинство.
(5) Изборната листа во име на група избирачи ја поднесува лице определено да ја
застапува групата на избирачи, или лице кое за тоа е овластено во спогодбата за образување на
групата избирачи.
(6) Изборната листа во име на здружение ја поднесува застапник на здружението запишан
во Регистарот на здружението, или лице кое тој за тоа го овласти, на образец кој го пропишува
Комисијата.
(7) Изборната листа во име на политичка странка на национално малцинство ја поднесува
застапник на политичката странка запишан во Регистарот на политичките странки, или лице
кое тој за тоа го овласти, на образец кој го пропишува Комисијата.
(8) Лице кое е овластено да поднесе изборна листа, овластено е и во име на предлагачите
на изборната листа да ги врши сите други дејствија во изборите, освен ако предлагачот на
изборната листа поинаку не одреди.
Рок за поднесување на изборна листа
Член 14.
Изборните листи се поднесуваат до Комисијата во зградата на Народното собрание во
Белград, на улица „краља Милана“ 14, најдоцна 15 дена пред денот на одржувањето на
изборите.

Содржина на изборната листа
Член 15.
(1) Изборната листа се поднесува на образец кој го пропишува Комисијата, во писмена и
електронска форма (ЦД или ДВД).
(2) Содржината на изборната листа во писмена форма и изборната листа во електронска
форма мора да биде истоветна.
(3) Изборната листа содржи:
1) назив на предлагачот на изборната листа,
2) назив на изборната листа, кој може да содржи и име и презиме на некое лице (носител
на изборната листа),
3) податоци за сите кандидати за членови на националниот совет (реден број на изборната
листа, име и презиме, ЕМБГ, занимање, живеалиште и адреса на станот на кандидатот),
4) име и презиме и потпис на лицето кое ја поднесува изборната листа.
(4) На изборната листа мора да се наоѓаат најмалку една третина кандидати од бројот на
членовите на националниот совет кој се бира, а најмногу онолку кандидати колку членови на
националниот совет се бираат.
(5) Кандидат може да биде само она лице кое е упишано во посебниот избирачки список
на националното малцинство чии национален совет се бира.
(6) Името и презимето на кандидатот во изборната листа се наведува според српскиот
правопис и кирилско писмо, а можат да бидат наведени и според правописот и писмото на
националното малцинство, при што редоследот го одредува предлагачот.
(7) На изборната листа помеѓу секои три кандидати по редоследот на изборната листа
(првите три места, вторите три места и така до крајот на листата) мора да биде најмалку по
еден кандидат – припадник на оној пол кој е помалку застапен на изборната листа.
(8) Ако изборната листа не ги исполнуава содржинските услови од овој член, ќе се смета
дека содржи недостатоци за прогласување.
Назив на предлагачот на изборната листа
Член 16.
(1) Ако изборна листа поднесува група избирачи, називот на предлагачот на почетокот на
називот мора да содржи ознака „Група избирачи”. Ако групата избирачи има назив, должна е
во изборната листа како назив на предлагачот, после ознаката „Група избирачи”, да го наведе
својот назив од спогодбата за формирање на групата избирачи. Називот на групата избирачи не
може да ги содржи зборовите „странка” или „здружение” нити во еден падеж, нити назив на
регистрирана политичка странка или регистрирано здружение.

(2) Ако изборна листа поднесува здружение, должно е во изборната листа својот назив
како предлагач на изборната листа да го наведе според називот од актот за регистрација на
здружението.
(3) Ако изборна листа поднесува политичка странка на национално малцинство, должна е
во изборната листа својот назив како предлагач на изборната листе да го наведе според називот
од актот за регистрација на политичката странка.
Назив на изборната листа
Член 17.
(1) Изборната листа има назив кој го одредува предлагачот на изборната листа.
(2) Ако изборна листа предлага група избирачи, називот на изборната листа содржи назив
утврден со спогодбата за формирање на групата избирачи. Во називот на изборната листа може
да се вклучи името и презимето на лицето кое групата избирачи го определи као носител на
изборната листа. Називот на изборната листа на група избирачи не може да содржи зборови
„здружение” и „странка” нити во еден падеж, нити назив на регистрирано здружение или
регистрирана политичка странка.
(3) Ако изборна листа предлага здружение, називот на изборната листа може да го содржи
називот на здружението, кој се наведува според називот на здружението од актот за неговата
регистрација. Во називот на изборната листа може да се вклучи и името и презимето на лицето
кое здружението го одреди како носител на изборната листа.
(4) Ако изборна листа предлага политичка странка на национално малцинство, називот на
изборната листа мора да го содржи називот на политичката странка од актот за нејзината
регистрација. Во називот на изборната листа може да се вклучи и името и презимето на лицето
кое политичката странка на националното малцинство го одреди како носител на изборната
листа.
(5) Називот на изборната листа која ја предлага група избирачи или здружение не може да
упатува на назив на црква и верска заедница.
(6) Називот на изборната листа се наведува на српски јазик и кирилско писмо, а може да
се наведе и на јазикот и писмото на националното малцинство.
Документација која се доставува кон изборната листа
Член 18.
(1) Кон изборната листа се приложува следна документација:
1) изјава на секој кандидат дека ја прифаќа кандидатурата за член на националниот совет,
заверена согласно со законот со кој се уредува заверка на потписи, на образец кој го
пропишува Комисијата;
2) согласност на носителот на изборната листа (ако е определен) да биде носител на
изборната листа, на образец кој го пропишува Комисијата;

3) овластување на лицето кое предлагачот го овласти да поднесе изборна листа, на
образец кој го пропишува Комисијата, ако изборна листа поднесува здружение или политичка
странка на националното малцинство;
4) изјави на избирачите дека ја поддржуваат изборната листа, заверени согласно со
законот со кој се уредува заверка на потписи и сложени по азбучен ред на презимињата на
избирачите, на образец кој го пропишува Комисијата;
5) список на избирачите кои ја поддржуваат изборната листа, среден по азбучен ред на
презимињата на избирачите, изработен во писмен и електронски облик (ЦД или ДВД), така да
списокот во двата облици биде истоветен, а кој го потпишува лицето кое ја поднесува
изборната листа, на образец кој го пропишува Комисијата. Списокот во електронска форма
треба да биде изработен во Excel програма во табела објавена на интернет страницата на
Комисијата: www.rik.parlament.gov.rs;
6) заверена спогодба за формирање на група избирачи, ако изборната листа ја предлага
група избирачи;
7) заверена копија на статутот на здружението, ако изборната листа ја предлага
здружение.
(2) Изборната листа со своите потписи мора да ја поддржи најмалку 1%, а не помалку од
50 избирачи упишани во посебниот избирачки список на националното малцинство чии
национален совет се бира.
(3) За утврдување на најмал број потписи на избирачи потребен за поддршка на изборната
листа, меродавно е решението на министерството надлежно за водење на посебен избирачки
список за привремено заклучување на посебниот избирачки список.
(4) Избирачот со свој потпис може да поддржи изборна листа само на еден предлагач.
(5) Обрасците за поднесување на изборна листа ги пропишува Комисијата со посебен акт
и ги објавува во рок од пет дена од донесувњето на одлуката за распишување избори.
Недостатоци на изборната листа
Член 19.
(1) Кога Комисијата утврди дека изборната листа не е поднесена навремено, ќе донесе
решение за отфрлување на изборната листа.
(2) Кога Комисијата утврди дека изборната листа содржи недостатоци кои го
оневозможуваат прогласувањето на изборната листа, ќе донесе, во рок од 24 часа од приемот
на изборната листа, заклучок со кој на предлагачот на изборната листа му се наложува,
најдоцна во рок од 48 часа од часот на доставувањето на заклучокот, да ги отстрани тие
недостатоци. Во заклучокот на предлагачот на изборната листа му се укажува начин на кој се
отстрануваат недостатоците.
(3) Кога Комисијата ќе утврди дека изборната листа содржи недостатоци, односно ако
утврди дека недостаците не се отстранети, или не се отстранети во пропишаниот рок, во
наредните 48 часа ќе донесе решение за одбивање на прогласување на изборната листа.

Прогласување на изборната листа
Член 20.
(1) Комисијата ја прогласува изборната листа на предлагачот веднаш по приемот на
изборната листа и пропратна документација, а најдоцна во рок од 24 часа од приемот на
изборната листа.
(2) Решението за прогласување на изборната листа од ставот 1 на овој член Комисијата
без одложување го доставува на предлагачот.
(3) Предлагачот на прогласената изборна листа може да ја повлече изборната листа
најдоца до денот на утврдувањето на збирната изборна листа.
Член 21.
(1) Во случај за изборите за членови на одреден национален совет не се пријави ниту една
изборна листа, односно ниту една пријавена изборна листа не биде прогласена, Комисијата
донесува решение за запирање на постапката за избор на членови на тој национален савет.
(2) Кога решението за запирање на постапката за избор на членови на национален савет
стане правосилно, Комисијата за него го известува министерството надлежно за човечки и
малцински права.
IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
Член 22.
(1) Збирна изборна листа за избор на секој национален совет одделно, ги содржи сите
изборни листи, со личните имиња на сите кандидати и податоци за годините на раѓање,
занимање и живеалиште.
(2) Редоследот на изборните листи на збирната изборна листа се утврдува според
редоследот на нивните прогласувања.
(3) Комисијата ги утврдува збирните изборни листи на кандидати за членови на секој
национален совет одделно и ги објавува во „Службени гласник Републике Србије”, најдоцна 10
дена пред денот на одржувањето на изборите.
Член 23.
(1) Комисијата нема да утврди збирна изборна листа ако бројот на кандидатите на
прогласените изборни листи биде помал од бројот на членовите на националниот совет кој се
бира.
(2) Во случај од ставот 1 на овој член, Комисијата донесува решение за запирање на
постапката за избор на членови на тој национален совет.

(3) Кога решението за запирање на постапката за избор на членови на националниот совет
стане правосилно, Комисијата за него го известува министерството надлежно за човечки и
малцински права.
V. ИЗБИРАЧКИ МЕСТА
Надлежност за определување на избирачките места
Члeн 24.
(1) Комисијата ги определува и огласува во „Службени гласник Републике Србије”
избирачките места на кои ће се гласа на изборите, најдоцна 20 дена пред денот на одржувањето
на изборите.
(2) Комисијата ги определува избирачките места во соработка с општинските/градските
управи, односно општинските управи на градските општини на град Белград (во натамошниот
текст: општински/градски управи).
(3) Избирачките места во заводите за извршување на заводски санкции се определуваат
согласно со примените податоци од министарството надлежно за правосудни работи за бројот
на избирачите кои на денот на изборите ќе се наоѓаат во притвор или издржување на заводска
санкција, кои на Комисијата и се доставуваат најдоцна 25 дена пред денот на одржувањето на
изборите.
(4) Комисијата, во соработка со министарството надлежно за работи на одбрана и
општинските/градските управи, определува на кои веќе одредени избирачки места ќе гласаат
избирачи кои на денот на изборите ќе бидат на отслужување на воен рок, воена вежба или на
школување во единиците или установите на Војската на Србија.
Начин на определување на избирачки места
Член 25.
(1) Избирачко место се определува за гласање на најмалку 100, а најмногу 2.500 избирачи.
(2) Во исклучителни случаи, може да се определи избирачко место и за гласање на
помалку од 100 избирачи, ако, поради просторна одалеченост или неповолна географска
положба, на избирачите гласањето на друго избирачко место би им било значително отежнато.
(3) Изирачкото место може да опфати подрачје на една или повеќе единици на локална
самоуправа, дел на населено место, едно населено место или повеќе населени места.
(4) За секое избирачко место се определува: бројот на избирачкото место, назив на
избирачкото место, адреса на избирачкото место и подрачје од кое гласаат избирачите на тоа
избирачко место.
(5) За избирачки места, по правило, се одредуваат простории во јавна сопственост, а само
исклучително и простории во приватна сопственост.

(6) Изибрачко место не може да биде во објект во сопственост на политичка странка или
кој користи политичка странка, како и објект во сопственост на кандидат за член на
национален совет, или член на негово семејство.
(7) При определувањето на избирачко место, ќе се води сметка избирачкото место да биде
пристапно на лицата со инвалидитет.
Уредување на избирачките места
Член 26.
(1) Работното тело е должно во соработка со општинската/градската управа навремено да
обезбеди простор кој е определен како избирачко место да биде подготвен и отворен за
гласање.
(2) Просторијата за гласање мора да биде уредена на начин кој овозможува непречено
спроведување на гласањето.
(3) На избирачкото место видно се истакнува бројот и називот на избирачкото место,
народното знаме на Република Србија, збирните изборни листи на кандидатите за членови на
националните совети и извод од решението за определување на избирачките места.
(4) На избирачкото место и на 50 метри од избирачкото место забрането е истакнување на
симболи на предлагачите на изборните листи и друг изборен пропаганден материјал.
(5) Избирачкиот одбор ќе им обезбеди на лицата кои набљудуваат, односно ја следат
работата на избирачкиот одбор (на претставниците на предлагачите на прогласените изборни
листи и набљудувачите) соодветно место од кое можат да го следат текот на гласањето и
утврдувањето на резултатите на гласањето.
VI. ПОСЕБНИ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ
Упис и промени во посебниот избирачки список
Член 27.
(1) Општинската/градската управа која е надлежна за ажурирање на делот на посебниот
избирачки список на одредено национално малцинство, врши упис на избирачи кои не се
упишани во посебниот избирачки список, како и промена на податоците во посебниот
избирачки список, се до неговото заклучување, односно најдоцна 15 дена пред денот на
одржувањето на изборите.
(2) Од закључувањето на посебните избирачки списоци на националните малцинства (во
натамошниот текст: избирачки список), па до 72 часа пред денот на одржувањето на изборите,
уписот на избирачите кои не се упишани во избирачкиот список и промените во избирачкиот
список ги врши министерството надлежно за водење на избирачкиот список.
Заклучување на избирачкиот список и објавување на вкупниот
број на избирачи
Члан 28.

(1) Министерството надлежно за водење на избирачкиот список со решение го заклучува
избирачкиот список 15 дена пред денот на одржувањето на изборите и во решението го
утврдува вкупниот број избирачи за секое национално малцинство, како и бројот на избирачи
по избирачките места, и тоа вкупно за секое избирачко место и класифицирано по национални
малцинства.
(2) Во укупниот број избирачи не влегува бројот на избирачи кои се упишани во посебни
изводи од избирачкиот список за гласање на избирачите кои на денот на изборот ќе се наоѓаат
на отслужување на воен рок, на воена вежба, или на школување во единиците или установите
на Војската на Србија, односно избирачи кои на денот на изборот ќе се наоѓаат во притвор или
на издржување на заводски санкции.
(3) Решението за заклучување на избирачкиот список министерството надлежно за водење
избирачки список го објавува во «Службени гласник Републике Србије» во рок од 24 часа од
његовото донесување и го доставува на Комисијата.
Доставување на изводи од избирачкиот список
Член 29.
Министерството надлежно за водење на избирачкиот список составува заверени изводи
од избирачкиот список и посебни изводи од избирачкиот список за секое избирачко место и
секое национално малцинство и ги доставува на Комисијата во рок од 48 часа од
заклучувањето на избирачкиот список.
Достава на решение за дополнителни измени во избирачкиот список
Член 30.
(1) Министерство надлежно за водење на избирачки список и ги доставува на Комисијата
сите решенија врз кои се засноваат измените во избирачкиот список, кои ги донело од
заклучувањето на избирачкиот список до 72 часа пред денот на одржувањето на изборите.
(2) Во случај со решението за измена на податоците во избирачкиот список да се менува
избирачкото место на кое избирачот гласа, тоа решение мора да содржи ознака и на
избирачкото место од кое избирачот се бриши и ознака на избирачкото место на кое се
избирачот се упишува.
Внесување на податоци од решението за дополнителните промени во избирачкиот
список
Член 31.
(1) Комисијата, врз основа на решението на министерството надлежно за водење на
избирачки список од членот 30 на ова упатство, ги внесува измените во изводите од
избирачкиот список и посебните изводи од избирачкиот список, земајќи ги во предвид само
оние решенија кои ги примила најмалку 48 часа пред денот на одржувањето на изборите.
(2) Уписот на промените во изводот од избирачкиот список и посебниот извод од
посебниот избирачки список се внесува соред податоците од решенијата врз кои се засноваат
промените во избирачкиот список, почнувајќи од редниот број 1, на крајот на изводот од
избирачкиот список, на посебна страна, под назив: „Дополнителни промени”.

Утврдување и објавување на конечниот број на избирачи
Член 32.
Комисијата, веднаш по внесувањето на измени од членот 30 на ова упатство, го утврдува
и објавува во „Службени гласник Републике Србије” конечниот број на избирачите за секое
национално малцинство, како и бројот на избирачите по бирачките места, и тоа вкупен за секое
избирачко место и класифициран по национални малцинства.
VII. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДЕНОТ И ВРЕМЕТО ЗА ОДРЖУВАЊЕТО НА
ИЗБОРИТЕ
Член 33.
(1) Доставата на известувањата на избирачите за денот и времето на одржувањето на
изборите, со бројот и адресата на избирачкото место на кое избирачот гласа и бројот под кој е
упишан во изводот од избирачкиот список, ја врши општинската/градската управа.
(2) Доставата на известувањата од ставот 1 на овој член се врши најдоцна пет дена пред
денот на одржувањето на изборите.
VIII. ПРЕДАВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ ПРЕД
ГЛАСАЊЕТО
Обезбедување на изборниот материјал
Член 34.
(1) Изборниот материјал за спроведување на изборите го обезбедува Комисијата.
(2) Општинските/градските управи за секој избирачки одбор навремено обезбедуваат:
1) гласачка кутија;
2) два сета паравани за обезбедување на тајноста на гласањето;
3) два спреја за обележување на прстот на избирачот;
4) две УВ лампи;
5) вреќа за одложување на изборниот материјал;
6) прибор за пишување;
7) прибор за запечатување на гласачките кутии и друг изборен материјал (печат и печатен
восок);
8) коверти за одложување на гласачките ливчиња.

(3) Општинските/градските управи и управите на градските општини на град Белград
дожни се навремено да обезбедат простор за безбедно чување на изборниот материјал и да се
грижат за тоа просторот кој е определен како избирачко место да биде уреден на начин кој е
пропишан со закон и отворен за гласање.
Член 35.
Комисијата за секој избирачки одбор го обезбедува следниов изборен материјал:
1) збирни изборни листи на кандидатите за членови на секој национален совет кој се бира
на избирачкото место;
2) решение за определување на избирачкото место (извод);
3) решение за формирање на избирачкиот одбор;
4) изводи од избирачкиот список за гласање на избирачкото место за секој национален
совет кој се бира на избирачкото место, вклучувајќи и посебни изводи за гласање на избирачи
во притвор или издржување на заводска санкција;
5) посебни изводи од избирачкиот список за гласање на избирачи на одслужување на воен
рок, воена вежба или на школување во единиците или установите на Војската на Србија;
6) потребен број гласачки ливчиња, кој одговара на бројот на избирачите кои се упишани
во изводите од точките 4 и 5 на овој член;
7) контролна листа за проверка на исправноста на гласачката кутија;
8) образец на потврда за изборното право за гласање вон избирачкото место;
9) обрасци на записници за работата на избирачкиот одбор на спроведување на гласањето
и утврдување на резултатите на гласањето на изборите за членови на секој национален совет
кој се бира на избирачкото место (во натамошниот текст: Записник за работа на избирачкиот
одбор), во шест примероци;
10) образец на евиденција за присуство на членовите и замениците на членовите на
избирачкиот одбор на избирачкто место;
11) списоци на претставниците на предлагачите на изборните листи за набљудување на
работата на избирачките одбори;
12) овластувања на набљудувачите за следење на работата на избирачките одбори;
13) правила за работата на избирачките одбори;
14) народното знаме на Република Србија.
Предавање на изборниот материјал преку работното тело
Член 36.

(1) Печатениот изборен материјал Координаторот го презема од Јавното претпријатие
„Службени гласник” најдоцна 72 часа пред денот на одржувањето на изборите.
(2) Изборниот материјал од членот 35 на ова упатство, Координаторот на работното тело
му го предава во седиштето на управниот округ, а за град Белград во печатницата на Јавното
претпријатие „Службени гласник”.
(3) Предавањето од ставот 2 на овој член се врши најдоцна 72 часа пред денот на
одржувањето на изборите. За обавеното примопредавање на изборниот материјал се сочинува
записник на обрзец кој го пропишува Комисијата.
(4) Работното тело примениот материјал, заедно со материјалот кој го обезбедила
општинската/градската управа, односно управата на градската општина Белград (гласачки
кутии, паравани за обезбедување на тајноста на гласањето, прибор за пишување, прибор за
запечатување на гласачките кутии и друг изборен материјал, спреј, УВ лампи и коверти за
одложување на гласачки ливчиња), го предава на избирачките одбори, во седиштето на
општината/градот, најдоцна 48 часа пред денот на одржувањето на изборите. За обавеното
примопредавање на изборниот материјал се сочињава записник на образец кој го пропишува
Комисијата.
IX. ПРЕДАВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ НА КОМИСИЈАТА ПОСЛЕ
ГЛАСАЊЕТО
Предавање на изборниот материјал преку работното тело
Член 37.
(1) Откако ги утврди резултатите на гласањето на избирачкото место, избирачкиот одбор
без одложување го предава на работното тело во зградата на општината/градот, следниов
изборен материјал:
1) првите примероци на записниците за работа на избирачкиот одбор за спроведување на
гласањето и утврдување на резултатите на гласањето на избори за членови на секој национален
совет кои се избирани на избирачкото место,
2) изводи од избирачкиот список и посебни изводи од избирачкиот список по кои се
гласало на избирачкото место на изборите за членови на секој национален совет,
3) запечатен коверт во кој е контролната листа за проверка на исправноста на гласачката
кутија,
4) запечатени коверти во кои се ставени неупотребени гласачки ливчиња за гласање на
изборите за членови на секој национален совет кој е биран на избирачкото место посебно,
5) запечатени коверти во кои се ставени неважечки гласачки ливчиња за гласање на
изборите за членови на секој национален совет кој е биран на избирачкото место посебно,
6) запечатени коверти во кои се ставени важечки гласачки ливчиња за гласање на
изборите за членови на секој национален совет кој е биран на избирачкото место посебно,

7) запечатени коверти во кои се ставени потпишани потврди за изборното право за
гласање вон избирачкото место за гласање на изборите за членови на секој национален совет
посебно.
(2) За примопредавањето од ставот 1 на овој член се составува записник на образец кој го
пропишува Комисијата.
(3) Работното тело записниците за работата на избирачкиот одбор, изводите од
избирачкиот список и потврдите за избирачкото право за гласање вон избирачкото место, ги
пакува одвоено од другиот изборен материјал.
(4) Откако го преземе изборниот материјал од сите избирачки одбори, работното тело тој
материјал веднаш му го предава на Координаторот во седиштето на управниот округ, за што се
составува записник на образец кој го пропишува Комисијата.
(5) Работните тела за град Белград изборниот материјал преземен од сите избирачки
одбори, на Координаторот му го предаваат во зградата на Народното собрание во Белград, на
улица „краља Милана“ 14, за што се составува записник на образец кој го пропишува
Комисијата.
X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Гласачки ливчиња
Член 38.
(1) Бројот на гласачките ливчиња кои се печатат мора да биде еднаков на бројот на
избирачите кои се упишани во избирачкиот список за секое национално малцинство чии
национален совет се бира.
(2) Комисијата со решение, кое се објавува во „Службени гласник Републике Србије”, го
утврдува бројот на гласачките ливчиња кој се печати, како и бројот на резервните гласачки
ливчиња.
(3) Бројот на резервните гласачки ливчиња за секој национален совет кој се бира не може
да биде поголем од 0.5% од вкупниот број избирачи на секое национално малцинство, нити
помал од 10.
(4) Комисијата го пропишува текстот, обликот и изгледот на гласачките ливчиња.
Употреба на јазици и писма
Член 39.
(1) Текстот на образецот за поднесување на изборната листа, текстот на збирната изборна
листа, текстот на гласачкото ливче, текстот на образецот на записникот за работата на
избирачкиот одбор и текстот на уверението за избор за член на националниот совет на
националното малцинство се печатат на српски јазик, на кирилица.
(2) Ако јазикот и писмото на националното малцинство чии национален совет се бира е во
службена употреба во најмалку една единица на локална самоуправа, текстовите на

материјалот од ставот 1 на овог член се печатат двојазично, односно и на јазикот и писмото на
националното малцинство, и тоа така што текстот на јазикот и писмото на националното
малцинство се печати под текстот на српски јазик и кирилица, во ист облик и со иста големина
на буквите.
Подготовка за печатење на гласачките ливчиња
Член 40.
(1) По донесувањето на одлуката за текстот и изгледот на гласачките ливчиња,
Комисијата сочинува мостра на гласачкото ливче кое го заверува претседателот на Комисијата
со свој потпис и печат на Комисијата.
(2) Врз основа на заверената мостра на гласачкото ливче, печатницата изработува
графички плочи.
(3) Процесот на печатење започнува со ставањето на графичките плочи во машини за
печатење, во присуство на претставници на Комисијата.
(4) По пуштањето во погон на машините за печатење, првите примероци на гласачките
ливчиња на лице место се уништуваат се додека не се отпечати гласачко ливче кое ги
задоволува оптималните графички стандарди.
(5) Првото отпечатено гласачко ливче кое ги исполнува оптималните графички стандарди,
претседателот на Комисијата го упоредува со заверената мостра на гласачкото ливче.
(6) Откако утврди дека отпечатениот примерок на гласачкото ливче се совпаѓа со
заверената мостра, претседателот на Комисијата со својот потпис го одобрува печатењето на
гласачките ливчиња во утврдениот број примероци.
(7) Веднаш по завршувањето на печатењето, комисија која ја чинат претставници на
Комисијата, предлагачи на изборните листи и печатницата ја уништува компјутерската
подготовка за изработка на графички плочи и графичките плочи.
(8) За уништувањето на компјутерската подготовка и графичките плочи се составува
записник, а уништените графички плочи и се предаваат на Комисијата.
Надзор над печатењето
Член 41.
(1) Печатењето на гласачките ливчиња го надзира Комисијата.
(2) Комисијата е должна да овозможи јавност на печатењето на гласачките ливчиња.
(3) Представницита на предлагачите на изборните листи имаат право да присуствуваат на
печатењето, броењето и пакувањето на гласачките ливчиња и доставувањето на гласачките
ливчиња до Комисијата, работните тела, односно избирачките одбори.
(4) Комисијата е дожна навремено да ги извести предлагачите на изборните листи за тоа
дека нивните претставници имаат право да присуствуваат на печатењето, броењето,

пакувањето и доставувањето на гласачките ливчиња, како и за тоа каде се одвиваат и кога
почнуваат тие дејствија.
Гласачка кутија
Член 42.
За гласање на изборите се користи гласачка кутија изработена според Упутството за
обликот и димензиите на гласачката кутија („Службени гласник РС”, број 42/00).
Спреј за обележивање на прстот на избирачот
Член 43.
Обележувањето на прстот на избирачот како знак дека избирачот гласал се врши со спреј
од специјален нерастворливо УВ мастило, што се гледа под посебно светло на УВ лампа.
XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ
Члан 44.
(1) Статистичката обработка на податоците при спроведувањето на изборите ги обавува
републичка организација надлежна за статистички работи, врз основа на записниците за работа
на избирачките одбори, кои му ги доставува Комисијата.
(2) Републичката организација надлежна за статистички работи определува лице кое, по
завршувањето на гласањето, ќе присуствува на примопредавањето на изборниот материјал
помеѓу избирачките одбори и работните тела и ќе изврши логичко-сметачка контрола на
податоците во записниците за работата на избирачките одбори, и ќе подготви податоци за
привремените резултати на изборите.
XII. НАБЉУДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ И ТЕЛАТА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ
Претставници на предлагачи на прогласените изборни листи
Член 45.
(1) Работата на органите за спроведување избори можат да ја набљудуваат претставници
на предлагачи на прогласените изборни листи.
(2) За набљудување на работата на Комисијата предлагачот на прогласената изборна
листа може да овласти до два свои претставници, со тоа на седницата на Комисијата да може
да присуствува само еден претставник на предлагачот на прогласената изборна листа.
(3) За набљудување на работата на избирачкиот одбор на спроведување на гласањето и
утврдувањето на резултатите на гласањето, предлагачот на прогласената изборна листа може
да овласти до два свои претставници, со тоа на избирачкото место да може да биде присутен
само едан претставник на предлагачот на прогласената изборна листа.

(4) Еден претставник на предлагачот на прогласената изборна листа може да биде
овластен за набљудување на работата на повеќе избирачки одбори, со тоа за набљудување на
работата на еден избирачки одбора можат да бидат определени само две лица.
(5) За набљудување на работата на органот за спроведување на изборите предлагачот на
изборната листа може да овласти полнолетен државјанин на Република Србија.
(6) За набљудување на работата на органот за спроведување на изборите предлагачот на
изборната листа не може да овласти кандидат за член на националниот совет или член на
органи и тела ангажирани на спроведувањето на изборите.
(7) Претставниците на предлагачите на прогласената изборна листа можат да ја
набљудуваат работата само на оние избирачки одбори кои ги спроведуваат изборите за
членови на националниот совет на кои учествува предлагачот на прогласената изборна листа.
(8) За своите претставници овластени за набљудување на работата на Комисијата,
предлагачот на прогласената изборна листа ја известува Комисијата најдоцна пет дена пред
денот на одржувањето на изборите.
(9) За своите претставници овластени за набљудување на работата на избирачките одбори
по единиците на локалната самоуправа и избирачките места, предлагачот на прогласената
изборна листа ја известува Комисијата најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на
изборите, на образец кој го пропишува Комисијата.
(10) Навремено примените известувања од ставот 9 на овој член, Комисијата ги доставува
на избирачките одбори, преку работните тела.
(11) На лицето кое се наоѓа на списокот на овластените претставници на предлагачите на
изборната листа, доставен на избирачиот одбор од страна на Комисијата, и кое на избирачкото
место дојде со важечка лична карта, избирачкиот одбор е должен да му овозножи непречено да
ја набљудува работата на избирачкиот одбор во сите фази на неговата работа, почнувајќи од
подготовката за отворање на избирачкото место до утврдувањето на резултатите на изборите.
(12) Трошоците на набљудувањето на работата на органот за спроведување избори ги
сносат предлагачите на прогласените изборни листи чии претставници ја набљудуваат
работата на органот за спроведување на изборите.
Домашни набљудувачи
Члeн 46.
(1) Заинтересирани регистрирани здруженија чии цели се остваруваат во областа на
избори и заштита на човечки и малцински права, кои сакаат да ја следат работата на органите
за спроведување избори, поднесуваат пријава до Комисијата најдоцна пет дена пред денот на
одржувањето на изборите, на образец кој го пропишува Комисијата.
(2) Кон пријавата се прилага извод од Регистарот на здружението и список на лицата кои
се пријавуваат за набљудувачи над работата на органот за спроведување на избори (домашни
набљудувачи), на образец кој го пропишува Комисијата.
(3) Здружението може за набљудувач да пријави понолетен државјанин на Република
Србија.

(4) Здружението не може за набљудувач да пријави кандидат за член на националниот
совет или член на орган и тело ангажирани на спроведувањето на изборите.
(5) За следење на работата на Комисијата здружението може да пријави најмногу два
набљудувачи.
(6) За следење на работата на одделен бирачки одбор здружението може да пријави
најмногу еден набљудувач.
(7) Исполнетоста на условите за следење на работата на органите за спроведување избори,
претседавачот ја констатира на седницата на Комисијата, врз основа на извештај на секретарот
на Комисијата.
Странски набљудувачи
Член 47.
(1) Заинтересираните меѓународни и странски организации и здруженија кои сакаат да ја
следат работата на органите за спроведување избори поднесуваат пријава до Комисијата
најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на изборите, на образец кој го пропишува
Комисијата. Кон пријавата се прилага и список на лица кои се пријавуваат за набљудувачи за
работата на органот за спроведување избори (странски набљудувачи), како и преведувачи кои
ќе бидат во придружба на пријавените набљудувачи, на образец кој го пропишува Комисијата.
(2) Пријавата и списокот од ставот 1 на овој член, Комисијата без одложување го
доставува до министерството надлежно за надворешни работи, заради давање мислење, кое е
должно мислењето за пријавата на Комисијата да го достави во рок од три дена од денот на
нејзиниот прием.
(3) Во случај на позитивно мислење на министерството надлежно за надворешни работи,
претседавачот, врз основа на извештај на секретарот на Комисијата, на седницата на
Комисијата констатира дека на меѓународната или странската организација, односно
здружението му е одобрено следење на работата на органот за спроведување избори.
Член 48.
(1) Заинтересираните претставници на странски држави кои сакаат да ја следат работата
на избирачките одбори, поднесуваат пријава до Комисијата, преку министарството надлежно
за надворешни работи, најдоцна десет дена пред денот на одржувањето на изборите, на образец
кој го пропишува Комисијата. Кон пријавата се прилага и список на лицата кои се пријавуваат
за набљудувачи на работата на избирачките одбори за спроведување избори (странски
набљудувачи), како и преведувачи кои ќе бидат во придружба на пријавените набљудувачи, на
образец кој го пропишува Комисијата.
(2) Министерството надлежно за надворешни работи ја проследува пријавата и списокот
од ставот 1 на овој член со мислење до Комисијата во рок од три дена од денот на нивниот
прием.
(3) Во случај на позитивно мислење на министерството надлежно за надворешни работи,
претседавачот, врз основа на извештај на секретарот на Комисијата, на седницата на
Комисијата констатира дека на претставниците на странската држава им е одобрено следење на
работата на избирачките одбори на спроведување избори.

Овластување и акредитации на набљудувачите
Член 49.
(1) По констатацијата за исполнетоста на условите за следење на работата на Комисијата,
односно избирачките одбори, Комисијата на подносителите на пријавата им издава соодветно
овластување за следење на работата на органите за спроведување избори, а на домашните и
странските набљудувачи и преведувачи соодветни акредитации во кои се упишуваат
неопходни податоци од списокот приложен кон пријавата.
(2) Трошоците на следењето на работата на органот за спроведување избори ги сносат
подносителите на пријавата чии набљудувачи ги следат изборите.
Положба на претставниците на предлагачите на изборните листи и набљудувачите
Член 50.
(1) Набљудувачите, како и преведувачите во нивната придружба, должни се
акредитациите да ги носат на видно место.
(2) Органите за спроведување избори се должни на претставниците на предлагачите на
изборните листи, како и на набљудувачите и преведувачите во нивната придружба, да им
овозможат непречено надгледање, односно следење на секое изборно дејствие. Преведувачот
нема право на бирачкото место да престојува сам, без пнабљудувач во чија е придружба.
(3) Комисијата и избирачките одбори се должни во записниците за својата работа да
констатираат присуство на претставници на предлагачи на изборните листи и набљудувачи.
(4) Представниците на предлагачите на изборните листи и набљудувачите се должни да
постапуваат по правилата за одржување на редот на избирачкото место.
(5) Бирачкиот одбор може од избирачкото место да отстрани претставник на предлагачот
на изборната листа или набљудувач ако не се придржуваат кон правилата за одржување на
редот на избирачкото место, ако на избирачкото место користат мобилен телефон или други
средства на врски и комуникации, а особено ако на било кој начин се мешаат во работата на
избирачкиот одбор.
(6) Избирачкиот одбор е должен за отстранувањето на претставник на предлагачот на
изборната листа или набљудувач и причините за отстранувањето веднаш ја извести
Комисијата.
(7) Комисијата може на набљудувач да му го одземе овластувањето и акредитацијата
доколку набљудувачот не се однесува во рамките на својите овластувања.
XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ
Член 51.
(1) Средствата за спроведување избори се користат за:
– набавување, печатење и преведување на изборниот материјал,

– надоместоци за работа за членовите на Комисијата,
– надоместоци за работа на членовите на избирачките одбори,
– надоместоци за работа на члановите на работните тела,
– надоместоци за работа на општинските/градските управи на обавување на работи
утврдени со ова упатство,
– надоместоци за работа на вработените во Службата на Народното собрание и другите
лица ангажирани за Комисијата да обавуваат стручни и други работи во врска со
спроведувањето на изборите,
– надоместоци за службени патувања на претседателите и членовите на Комисијата, како
и вработените во Службата на Народното собрание и другите лица ангажирани во врска со
спроведувањето на изборите, во согласност со важечките прописи,
– обуки на членови на работни тела и избирачки одбори,
– статистичка обработка на резултатите на гласањето,
– набавување на канцелариски и друг потрошен материјал,
– превознички, ПТТ, угостителски и други услуги.
(2) Налогодавачи за располагање со средствата се претседателот на Комисијата,
секретарот на Комисијата и нивните заменици.
XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 52.
Обрасците за спроведување изборни дејствија Комисијата ги пропишува во рок од пет
дена од денот на донесувањето на одлуката за распишување избори.
Член 53.
Ова упатство стапува во сила со денот на објавувањето во „Службени гласник Републике
Србије”.
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