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
РОКОВНИК
за извршување на изборните дејствија во постапката за спроведување на непосредни
избори за членови на национални совети на националните малцинства, распишани за
26 октомври 2014 година
"Службени гласник РС", број 89 од 26 август 2014.
1. Роковите за извршување на изборните дејствија во постапката на спроведување на
непосредни избори за членови на национални совети на националните малцинства утврдени се
со:
-

Одлука за распишување на непосредни избори за членови на национални совети на
националните малцинства („Службени гласник РС”, број 89/14),

-

Закон за националните совети на националните малцинства („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 20/14 – Одлука УС и 55/14),

-

Закон за избор на народни пратеници („Службени гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 –
одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 101/05 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 28/11 – Одлука УС и 36/11),

-

Упатство за спроведување на непосредни избори за членови на националните совети на
националните малцинства, 02 број 013-925/14 од 26 август 2014 година.

2. Одлуката за распишување на непосредни избори за членови на националните совети на
националните малцинства стапи во сила со денот на објавувањето, на 26 август 2014 година.
Со Одлуката непосредни избори за членови на националните совети на националните
малцинства се распишани за 26 октомври 2014 година.
Со Одлуката е определено дека роковите за вршење на изборните дејствија почнуваат да
течат од денот на стапувањето во сила на оваа Одлука.
3. Според прописите од точката 1. на овој роковник, роковите се следниве:
Ред.
број

Дејствие

Рок
1. Обрасци и правила

Пропишување и објавување на обрасци и правила
за спроведување на изборни дејствија
1.1.

(член 62 став 1 точка 4) и став 2 од Законот за најдоцна до 30 август
националните
совети
на
националните во 24 часот
малцинства - ЗзНСНМ и член 18 став 5 на
Упатството

2. Органи и тела за спроведување избори

2.1.

Донесување одлука за утврдување на бројот,
составот и подрачјата на работа на работните
тела

најдоцна до 25 септември во 24 часот

(член 6 од Упатството)

2.2.

Доставање предлози за членовите на работните
тела

во рок од пет дена од донесувањето на
одлуката од точката 2.1.

(член 7 став 1 од Упатството)
Формирање на работни тела
2.3.

2.4.

најдоцна до 5 октомври
во 24 часот

(член 7 став 3 од Упатството)

Доставување на предлози за членови на
избирачки одбори до Републичката изборна
најдоцна до 10 октомври
комисија
во 24 часот
(член 10 став 1 од Упатството)
Формирање на избирачки одбори

2.5.

(член 62 став 1 точка 6 и член 65 став 3 од најдоцна до 15 октомври
ЗзНСНМ, Член 36 став 3 од Законот за избор на во 24 часот
народни пратеници -ЗзИНП и член 9 став 2 од
Упатството)
Замена на член на избирачки одбор

2.6.

(член 12 од Упатството)

најдоцна до 20 октомври во 24 часот

3. Изборна листа
Поднесување на изборна листа
3.1.

(член 76 став 1 од ЗзНСНМ и член 14 од
Упатството)
Прогласување на изборната листа

3.2.

(член 77 став 1 од ЗзНСНМ и член 14 од
Упатството)
Повлекување на изборната листа

3.3.

(член 73 од ЗзНСНМ и член 20 став 3 од
Упатството)

3.4.

Утврдување и објавување на збирната изборна

до 10 октомври во 24 часот

веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа
од часот на приемот на изборната
листа, ако ги исполнува условите

до денот на утврдувањето на збирната
изборна листа, односно најдоцна до14
октомври во 24 часот

15 октомври

листа
во „Службени гласник Републике Србије“
(член 79 став 1 и 4 од ЗзНСНМ и член 22 став 3
од Упатството)

3.5.

Право на увид во документацијата која е
поднесена кон прогласената изборна листа
(член 79 став 5 од ЗзНСНМ)

во рок од 48 часа од денот на
обавувањето на збирната изборна
листа

4. Избирачки места

4.1.

Доставување на податоци до Министерството за
правда за бројот на избирачите кои на денот на
изборот ќе се наоѓаат во притвор или на
издржување на заводска санкција

најдоцна до 30 септември во 24 часот

(член 24 став 3 од Упатството)
Одредување и објавување на избирачките места
во „Службени гласник Републике Србије“
4.2.

(член 62 став 1 точка 5 од ЗзНСНМ и член 24
став 1 од Упатството)

најдоцна до 5 октомври во 24 часот

5. Посебни избирачки списоци
Упис и промена во посебен избирачки список од
страна на општинска/градска управа.
5.1.

5.2.

(член 48 став 3 од ЗзНСНМ и член 27 став 1 од
Упатството)
Донесување на решение за заклучување на
посебните избирачки списоци на националните
малцинства.

до заклучувањето на посебниот
избирачки список,односно најдоцна
до 10 октомври

10 октомври

(член 80 став 1 од ЗзНСНМ и член 28 став 1 од
Упатството)
5.3.

Доставување на решението за заклучување на
посебните избирачки списоци до Републичката
изборна комисија

11октомври

Објавување на решението за заклучување на
посебни избирачки списоци во „Службени
гласник Републике Србије“
5.4.

(член 80 став 3 од ЗзНСНМ и член 28 став 3 од
Упатството)

11октомври

5.5.

Доставување до Републичката изборна комисија
на заверени изводи од посебните избирачки
списоци
(член 80 став 6 од ЗзНСНМ и член 29 од
Упатството)

5.6.

Упишување и промени во посебниот избирачки
список од страна на Министерството за државна
управа и локална самоуправа по заклучувањето
на посебниот избирачки список
(член 57 став 1 од ЗзНСНМ и член 27 став 2 од
Упатството)

5.7.

Прием во Републичката изборна комисија на
решенијата на Министерството за државна
управа и локална самоуправа врз кои се засноваат
промените во посебниот избирачки список по
заклучувањето на посебниот избирачки список

во рок од 48 часа од заклучувањето на
посебниот избирачки список,
односнонајдоцна до 12 октомври во
24 часот

од заклучувањето на посебниот
избирачки список до 22 октомври во
24 часот

до 23октомври во 24 часот

(член 80 став 8 и 9 од ЗзНСНМ и член 30 став 1 и
член 31 став 1 од Упатството)

5.8.

Утврдување и објавување во „Службени гласник
Републике Србије“ на конечниот број на
избирачите за секое национално малцинство
(член 80 став 9 од ЗзНСНМ и член 32 од
Упатството)

веднаш по истекот на рокот за прием
на решенијата врз кои се засноваат
промените во посебниот избирачки
список по заклучувањето на
посебниот избирачки список

6. Претставници на предлагачите и набљудувачи

6.1.

Известување на предлагачите на прогласената
изборна листа за претставниците за следење на
работата на Републичката изборна комисија

до 20 октомври

(член 45 став 8 од Упатството)

6.2.

Известување на предлагачите на прогласената
изборна листа за претставниците за следење на
работата на избирачките одбори

до 15 октомври

(член 45 став 9 од Упатството)

6.3.

Поднесување пријава за следење на работата на
органите за спроведување на изборите – домашни
набљудувачи
до 20 октомври
(член 46 став 1 од Упатството)

6.4.

Поднесување пријава за следење на работата на
органите за спроведување на изборите, односно
работата на избирачките одбори – странски
набљудувачи

до 15 октомври

(член 47 став 1 и член 48 став 1 од Упатството)
7. Спроведувањена избори
Доставување на известување на избирачите за
денот и времето на одржувањето на изборите
7.1.

7.2.

(член 85став 1 од ЗзНСНМ и член 33 став 2 од
Упатството)
Предавање на изборниот материјал на работните
тела пред гласањето

најдоцна до 20 октомври

најдоцна до 22октомври во 24 часот

(член 36 став 3 од Упaтството)
Предавање на изборниот материјал на
избирачките одбори
7.3.

7.4.

(член 90 став 8 од ЗзНСНМ и член 36 став 4 од
Упатството)
„Предизборен молк” – забрана на изборна
пропаганда
(член 5 став 3 од ЗзИНП)
Отворање на избирачките места и гласање

7.5.

(член 87 став 1 од ЗзНСНМ)

најдоцнана 23 октомври во 24 часот

од 23 октомври во 24 часот до
затворањето на избирачките места на
26 октомври во 20 часот
26 октомври од 7 до 20 часот

8. Утврдување и објавување на резултатитена изборите

8.1.

Доставување на изборниот материјал до
Републичката изборна комисија од бирачкото
место по гласањето

најдоцна до 27 октомври во 8 часот

(член 97 од ЗзНСНМ)

8.2.

Утврдување и објавување на извештаи со
вкупните резултати на изборите

најдоцна до 30 октомври
во 20 часот

(член 97-а од ЗзНСНМ)
8.3.

Увид во изборниот материјал во просториите на
Републичката изборна комисија

најдоцна до 31 октомври во 24 часот

(член 90 став 12 од ЗзНСНМ)

9. Заштитана избирачкото право
9.1.

Поднесување на приговор до Републичката
изборна комисија

во рок од 24 часа од часот кога е
донесена одлуката, извршено

(член 95 ст. 1 и 3 од ЗзИНП)
Донесување и доставување на решение по
приговорот

9.2.

(член 96 став 1 од ЗзИНП)
Жалба до Управниот суда против решението на
Републичката изборна комисија по приговорот

9.3.

(член 97 став 1 и 2 од ЗзИНП)
Доставување на приговорот со списите до
Управниот суд

9.4.

(член 97 став 3 од ЗзИНП)
Донесување на одлуката по жалба
9.5.

(член 97 став 5. од ЗзИНП)

дејствието или сторен пропуст

во рок од 48 часа од часот на приемот
на приговорот

во рок од 48 часа од приемот на
решението

во рок од 24 часа од приемотна
жалбата
во рок од 48 часа од приемот на
жалбата

10. Додела на мандати и издавање уверение за избор за член на националниот совет
10.1.

Донесување на решение за додела на мандат на
члановите на националниот савет
(член 98 став 8 од ЗзНСНМ)

Доставување на решение за додела на мандат на
члановите на националниот совет до
10.2. Министерството за државна управа и локална
самоуправа и објавување во „Службени гласник
Републике Србије”
10.3.

Издавање уверение за избор за член на
националниот совет
(член 98став 12 од ЗзНСНМ)

во рок од три дена од денот на
утврдувањето на конечните
резултатина изборите

веднаш по донесување на решението

веднаш по додела на мандатот,
доколку не постои управен спор

4. Овој роковник да се објави во „Службени гласник Републике Србије”.
02 број 013-926/14
Во Белград, на 26 август 2014 година
Републичка изборна комисија
Заменик претседател,
Иван Шебек, с.р.

