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 членот 62. став 1. точка 4. и членот 66. став 3. од Законот за националните совети на
националните малцинства ("Службен гласник на РС", бр. 72/09, 20/14 - одлука на УС и 55/14),
Републичката изборна комисија, на седницата одржана на 8. септември 2014. година, донесе

ПРАВИЛА
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИТЕ ОДБОРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НЕПОСРЕДНИ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СОВЕТИ НА
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА

I. ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ
Член 1.
Со овие правила поблиску се уредува работата на избирачките одбори, образувани во согласност
со Упатството за спроведување на непосредни избори за членовите на националните совети на
националните малцинства ("Службен гласник на РС", број 89/14), на спроведување на гласање на
непосредните избори за членовите на националните совети на националните малцинства (во
понатамошниот текст: избори).
Член 2.
(1) Избирачкиот одбор непосредно спроведува гласање на избирачкото место, обезбедува
правилност и тајност на гласањето, ги утврдува резултатите од гласањето на избирачкото место и
врши други работи утврдени со закон и со овие правила.
(2) Избирачкиот одбор одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
(3) Работата на избирачкиот одбор е јавна.
(4) Се додека е отворено избирачкото место и додека трае гласањето, сите членови на избирачкиот
одбор или нивните заменици мора да бидат на избирачкото место или наизменично да се
заменуваат.
(5) На членовите на избирачкиот одбор кои се одредени да ракуваат со спрејот со невидливо
мастило, а гласаат на друго избирачко место, им се овозможува на нивното избирачко место да
гласаат со решение за именување за член на избирачкиот одбор.
II. ПРИЕМ НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ
Член 3.
(1) Работните тела на Републичката изборна комисија (во понатамошниот текст: работни тела)
должни се изборниот материјал за спроведување на гласањето на избирачкото место да им го
предадат на избирачките одбори најдоцна 48 часа пред денот на одржување на изборите.

(2) Списокот на изборниот материјал кој му се доставува на секој избирачки одбор за
спроведување на избори се содржи во записникот за примопредавање на изборниот материјал пред
гласањето меѓу работното тело и избирачкиот одбор на образец кој го пропишува Републичката
изборна комисија.
III. ПОДГОТОВКА ЗА ПОЧЕТОК НА ГЛАСАЊЕТО
Член 4.
(1) На денот на изборите, избирачкиот одбор се состанува во 6,00 часот на избирачкото место,
како би се извршиле подготовките за почетокот на гласањето.
(2) Членовите на избирачкиот одбор го уредуваат избирачкото место така што видно ги
истакнуваат бројот и името на избирачкото место, изводот од Решението за одредување на
избирачкиот одбор и националното знаме на Република Србија, како и збирните изборни листи на
кандидати за членови на секој национален совет кој се избира на избирачкото место.
(3) Членовите на избирачкиот одбор го подготвуваат почетокот на гласањето со следниов
редослед: утврдуваат дали е материјалот за гласање валиден и целосен, го уредуваат избирачкото
место и се договараат за начинот на работа и за распределбата на задолженијата при спроведување
на гласањето.
а) Утврдување на комплетноста и валидноста на избирачките материјали
Член 5.
(1) Примениот избирачки материјал избирачкиот одбор го споредува со состојбата од Записникот
за примопредавање на избирачкиот материјал пред гласањето меѓу работното тело и избирачкиот
одбор и на тој начин утврдува дали е примениот материјал комплетен и валиден.
(2) Ако нешто недостасува од избирачкиот материјал, избирачкиот одбор тоа го констатира во
Записникот за работа на избирачкиот одбор на спроведувањето на гласање и на утврдувањето на
резултатите од гласањето на изборите за членови на националниот совет на одреденото
национално малцинство (во понатамошниот текст: записник за работа на избирачкиот одбор) и за
тоа веднаш го известува работното тело.
б) Уредување на избирачкото место
Член 6.
Избирачкиот одбор ја уредува просторијата за гласање така да од влезот до гласачката кутија,
местата за спроведување на изборните дејствија и активности бидат поставени со следниов
редослед:
1) место на кое членот на избирачкиот одбор ракува со УВ ламбата;
2) место на кое се утврдува идентитетот на избирачот;
3) место на кое се наоѓаат изводите од посебниот избирачки список за гласање на избирачкото
место (во понатамошниот текст: извод од избирачкиот список) за секој национален совет кој се
избира на избирачкото место и посебни изводи од избирачкиот список за гласање на избирачи кои

служат воен рок, кои се на воена вежба или на школување во единиците или установите на
Војската на Србија;
4) место на кое се врачува гласачкото ливче;
5) место на кое членот на избирачкиот одбор ракува со спрејот за обележување на прстот на
избирачот;
6) паравани за гласање, кои мора да бидат поставени на начин на кој ќе обезбедат тајност на
гласањето;
7) гласачка кутија.
Член 7.
(1) Избирачкиот одбор проверува дали на избирачкото место и на 50 метри од избирачкото место
има истакнати симболи на предлагачите на изборните листи и друг изборен пропаганден
материјал.
(2) Ако на избирачкото место и на 50 метри од избирачкото место има истакнат изборен
пропаганден материјал, избирачкиот одбор сам го отстранува или за потребата тој да се отстрани
ја известува надлежната комунална служба.
в) Договор за поделба на работата
Член 8.
Членовите на избирачкиот одбор се договараат за поделба на работата, при што најважно е да се
утврди кои членови, односно заменици на членови, ќе бидат задолжени за спроведување на
следниве дејствија и активности:
1) ракување со УВ ламбата;
2) утврдување на идентитетот на избирачот;
3) ракување со изводите од избирачкиот список за секој национален совет кој се избира на
избирачкото место и со посебните изводи од избирачкиот список за гласање на избирачите кои
служат воен рок, кои се на воена вежба или на школување во единиците или установите на
Војската на Србија;
4) чување и врачување на гласачките ливчиња;
5) ракување со спрејот за обележување на прстот на избирачот;
6) поучување на избирачите за тоа како се гласа.
IV. ОТВОРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО
Член 9.
(1) Откако ќе ги изврши подготовките за спроведување на гласањето, избирачкиот одбор утврдува
дека гласањето може да почне, и тоа го констатира во записникот за работа на избирачкиот одбор.

(2) Избирачкото место се отвара во 7,00 часот на денот на одржување на изборите.
Проверка на валидноста на гласачките кутии
Член 10.
(1) На избирачкото место се наоѓа една гласачка кутија, која се користи за гласање на изборите за
членови на сите национални совети кои се избираат на избирачкото место.
(2) Проверката на валидноста на гласачката кутија се врши во присуство на првиот избирач кој ќе
дојде на избирачкото место, а резултатот од проверката се запишува во контролниот лист за
проверка на валидноста на гласачката кутија.
(3) Постапката за проверка се врши по следниов редослед:
1) кога на избирачкото место ќе пристапи првиот избирач кој не е член на избирачкиот одбор,
избирачкиот одбор ќе изврши проверка со УВ ламбата, ќе го утврди неговиот идентитет и ќе
утврди дали е запишан во некој од изводите на избирачкиот список;
2) во присуство на тој избирач избирачкиот одбор проверува дали е гласачката кутија валидна и
празна;
3) се пополнува контролниот лист во кој се запишува во кој извод од избирачкиот список и под кој
реден број е запишан избирачот и го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и избирачот
кој прв дошол на избирачкото место;
4) во присуство на првиот избирач, контролниот лист се вметнува во гласачката кутија, која потоа
се затвара и печати со нумерирани сигурносни пластични ленти и восок за печатење;
5) сите извршени постапки, се констатираат во сите записници за работата на избирачкиот одбор
за секој национален совет кој се избира на избирачкото место.
Член 11.
Проверката на валидноста на гласачката кутија не може да се врши во присуство на избирачот за
кого, по проверката со УВ ламба, е утврдено дека гласал на друго избирачко место, кој нема
важечка јавна исправа за утврдување на идентитетот, или кој не е запишан ниту во еден извод из
избирачкиот список.
V. ГЛАСАЊЕ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО
Член 12.
Кога избирачот ќе дојде на избирачкото место, избирачкиот одбор е должен да ги преземе
следниве активности: проверка дали избирачот гласал на друго избирачко место, утврдување на
идентитетот на избирачот, проверка дали е избирачот запишан во некој од изводите од
избирачкиот список, врачување на гласачкото ливче, обележување на избирачот со спреј и
поучување на избирачот за начинот на гласањето.

а) Проверка дали избирачот гласал на друго избирачко место

Член 13.
(1) Кога ќе влезе на избирачкото место, избирачот му приоѓа на членот на избирачкиот одбор со
УВ ламба, и проверува дали показалецот од десната рака на избирачот е веќе обележан со
невидливо мастило.
(2) Доколку избирачот нема показалец на десната рака, се проверува дали со невидливо мастило се
обележани останатите прсти од десната рака, а ако избирачот нема десна рака, се проверува дали
со невидливо мастило се обележани прстите на левата рака.
(3) Доколку по проверката со УВ ламбата се утврди дека избирачот гласал на друго избирачко
место, тој не може да гласа и должен е без одложување да го напушти избирачкото место.
б) Утврдување на идентитетот на избирачот
Член 14.
(1) Откако ќе се утврди дека избирачот не гласал, тој му приоѓа на следниот член на избирачкиот
одбор, му го соопштува своето име и презиме, му го предава известувањето за денот и времето на
одржување на изборите, доколку го има, и го докажува својот идентитет.
(2) Избирач кој е запишан во избирачкиот список може да гласа и без известување за денот и
времето на одржување на изборите.
(3) Избирачот не може да гласа ако не поднесе доказ за својот идентитет.
(4) Својот идентитет избирачот го докажува со важечка лична карта.
(5) Важечка лична карта е:
1) лична карта на стар образец издадена пред 27. јануари 2007. година, на која не е и истечен рокот
на важење наведен во личната карта;
2) лична карта на стар образец издадена по 27. јануари 2007. година, во која како рок на важење е
запишан датумот "27. јули 2011. година";
3) лична карта издадена на нов образец, со контактен микроконтролер-чип, на која не и истекол
рокот на важење наведен во личната карта;
4) лична карта издадена на нов образец, без контактен микроконтролер-чип, на која не и истекол
рокот на важење наведен во личната карта.
(6) Освен со лична карта, својот идентитет избирачот може да го докаже и со важечка патна
исправа (пасош), како и со важечка возачка дозвола која го содржи единствениот матичен број на
граѓанинот.
(7) Избирачот кој е запишан во посебниот извод од избирачкиот список за гласање, избирачот кој
служи воен рок, кој е на воена вежба или на школување во единиците или установите на Војската
на Србија, својот идентитет може да го докаже и со војна книшка која во себе има слика од
избирачот и негов единствен матичен број на граѓанинот.

(8) Избирачот кој гласа на избирачкото место во рамките на заводот за извршување на заводски
санкции, својот идентитет може да го докаже и со одговарачка исправа која му ја издава Управата
за извршување на кривични санкции.
в) Утврдување дали е избирачот запишан во изводот од избирачкиот список и врачување на
гласачкото ливче
Член 15.
Кога ќе се утврди неговиот идентитет, избирачот соопштува на кое национално малцинство му
припаѓа и му приоѓа на членот на избирачкиот одбор кој е задолжен за ракување со изводот од
избирачкиот список за тоа национално малцинство, односно членот на избирачкиот одбор кој
ракува со одговарачкиот посебен извод од избирачкиот список за гласање на избирачи кои служат
воен рок, кои се на воена вежба или на школување во единиците или установите на Војската на
Србија, кој го пронаоѓа избирачот и го заокружува редниот број пред името на избирачот, по што
избирачот се потпишува на одговарачкото место во изводот од избирачкиот список. Откако ќе се
потпише избирачот, членот на избирачкиот одбор му го предава гласачкото ливче.
Член 16.
(1) Избирачкиот одбор не смее да врши никакви допишувања или други промени во изводите од
избирачкиот список.
(2) Избирачкиот одбор нема да дозволи да гласа лице кое не е запишано ниту во еден извод од
избирачкиот список.
Член 17.
(1) Избирачот може да гласа само еднаш.
(2) Ниту едно лице не може да добие повеќе од едно гласачко ливче ниту пак е дозволено едно
лице да гласа наместо друго лице.
г) Употреба на спрејот
Член 18.
(1) Дури откако ќе му се врачи гласачкото ливче, избирачот му приоѓа на членот на избирачкиот
одбор кој со специјален спреј му го обележува показалецот на десната рака под коренот на ноктот
како знак дека гласал.
(2) На избирачот кој нема показалец на десната рака ќе му биде обележан следниот прст на десно и
конечно палецот на таа рака, под коренот на ноктот.
(3) На избирачот кој нема десна дланка, ќе му биде обележан показалецот на левата рака, односно
следниот достапен прст на лево и конечно палецот на таа рака, под коренот на ноктот.
(4) Ако е е возможно на тој начин да се обележат прстите на избирачот, обележувањето не се
врши.

д) Пополнување на гласачкото ливче
Член 19.
(1) Избирачот го пополнува гласачкото ливче позади параванот за гласање откако членот на
избирачкиот одбор ќе го поучи за начинот на гласање.
(2) Членот на избирачкиот одбор посебно ќе го предупреди избирачот дека:
1) може да гласа само за една изборна листа, со заокружување на редниот број пред името на
изборната листа;
2) гласањето е тајно и се врши позади параванот за гласање;
3) гласањето е слободно, и никој нема право да го спречува или приморува избирачот да гласа, да
го повикува на одговорност поради тоа што гласал или не гласал или да бара од избирачот да се
изјасни зошто и за кого гласал.
(3) Откако ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот сам го превиткува гласачкото ливче така да
не се гледа како гласал и го става гласачкото ливче во гласачката кутија, а потоа го напушта
избирачкото место.
Член 20.
(1) Избирачкиот одбор должен е да се грижи за обезбедувањето на тајност на гласањето.
(2) Избирачкиот одбор должен е да го организира гласањето така да никој не може да види како
избирачот го пополнува избирачкото ливче.
(3) Во просторијата во која се гласа може да бидат присутни само онолку избирачи колку што има
места на кои е обезбедена тајноста на гласањето.
VI. ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ГЛАСАЊЕ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДИТЕТ И ЗА
СПРЕЧЕНИТЕ ЛИЦА
а) Лице кое не е во состојба да го пополни гласачкото ливче
Член 21.
(1) Избирачот кој не може сам да го пополни гласачкото ливче (слепо, инвалидно или неписмено
лице) има право на избирачкото место да поведе помагач кој наместо него ќе го пополни
гласачкото ливче онака како што ќе му одреди избирачот.
(2) Ваквиот начин на гласање избирачкиот одбор го констатира во записникот за работата на
избирачкиот одбор, така што во секој записник за работата на избирачкиот одбор се внесува
податокот за тоа колку избирачи од секое национално малцинство гласале со помош на помагачи.
б) Лице кое не е во состојба да дојде на избирачкото место
Член 22.

(1) Избирачот кој не е во состојба да гласа на избирачкото место го известува избирачкиот одбор
најдоцна до 11,00 часот на денот на гласањето, дека сака да гласа и на кое национално малцинство
му припаѓа.
(2) Откако ќе утврди дека таквото лице е запишано во изводот од избирачкиот список,
претседателот на избирачкиот одбор задолжува три члена од избирачкиот одбор да спроведат
гласање надвор од избирачкото место.
(3) Доверителите на избирачкиот одбор заминуваат кај избирачот, го утврдуваат неговиот
идентитет и вршат проверка со УВ ламба.
(4) Потоа, доверителите на избирачкиот одбор го предаваат службениот плик во кој се наоѓаат:
гласачко ливче, збирна изборна листа на кандидатите за членови на националниот савет на
националното малцинство на кое му припаќа избирачот, потврда за изборното право за гласање
надвор од избирачкото место и плик во кој ќе биде ставено пополнетото гласачко ливче.
(5) Потоа, доверителите на избирачкиот одбор со специјален спреј го обележуваат прстот на
избирачот, на начин утврден со членот 18. од овие правила.
(6) Откако ќе го запознаат избирачот со начинот на гласање, доверителите на избирачкиот одбор ја
напуштаат просторијата во која гласа избирачот.
(7) По гласањето, избирачот потпишува потврда за своето изборно право.
(8) Потоа, пополнетото и свиткано гласачко ливче го става во пликот кој доверителите на
избирачкиот одбор пред него го запечатуваат со жиг на восок за печатење.
(9) На тој начин запечатениот плик избирачот го става заедно со потпишаната потврда за своето
изборно право во службениот плик кој потоа доверителите пред него го запечатуваат со жиг на
восок за печатење.
(10) Веднаш по враќањето на избирачкото место, доверителите на избирачкиот одбор му го
предаваат службениот плик на претседателот на избирачкиот одбор, кој го отвора службениот
плик во кој се наоѓа потврда за изборното право и, доколку е потпишана потврдата, се заокружува
редниот број под које запишан избирачот во изводот од избирачкиот список.
(11) Ако не е потпишана потврдата за изборно право, ќе се смета дека избирачот не гласал, што се
внесува во записникот за работа на избирачкиот одбор за избор на членови на националниот совет
на националното малцинство на кое му припаѓа избирачот.
(12) Потоа претседателот на избирачкиот одбор го отвара запечатениот плик и од него го вади
свитканото гласачко ливче и го става во гласачката кутија.
(13) Избирачкиот одбор го внесува во записникот за работа на избирачкиот одбор на одреденото
национално малцинство податокот за тоа колку избирачи од тоа национално малцинство гласале
надвор од избирачкото место, а кон останатиот избирачки материјал во посебен плик се
приложуваат и сите потпишани потврди за избирачкото право.
(14) Ако избирачот кој гласа надвор од избирачкото место не е во состојба да го пополни
гласачкото ливче (слепо, инвалидно или неписмено лице), тој може да гласа со помош на помагач
кој самиот ќе го одреди, на истиот начин на кој таа помош ја користат слепи, инвалидни или
неписмени лица кои гласаат на избирачкото место.

(15) Гласањето на избирачите надвор од избирачкото место може да се изврши само на подрачјето
на избирачкото место.
VII. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО
Член 23.
(1) Забрането е задржување на избирачкото место на сите лица кои немаат права и должности во
врска со спроведувањето на изборите.
(2) На избирачкото место забрането е користење на мобилни телефони и других средства за врски
и комуникации, како и фото-апарати и камери.
(3) На избирачкото место забрането е надвор од службената евиденција во изводите од
избирачкиот список, да се прават списоци на избирачи кои излегле на гласањето (со запишување
на имиња или реден број од изводот на избирачкиот список на избирачите кои излегле, или не
излегле на гласање).
(4) Исклучително, дозволено е членовите на избирачкиот одбор кои се задолжени за ракување со
изводите од избирачкиот список, со запишување на цртички на посебен лист, да водат евиденција
за одзивот на гласачите и податоците за одзивот на гласачите да им го соопштуваат на сите
членови на избирачкиот одбор.
(5) Повредата на забраните од ст. 1, 2. и 3. од овој член се смета за нарушување на редот на
избирачкото место.
Член 24.
(1) Претставниците на средствата за јавно информирање може да бидат присатни на избирачкото
место само поради подготовка на извештаите за текот на гласањето на избирачкото место.
(2) Цело време од отворањето до затварањето на избирачкото место, избирачкиот одбор ја
известува Републичката изборна комисија за текот на гласањето на начин кој ќе биде утврден со
посебна одлука на Републичката изборна комисија.
Член 25.
(1) Избирачкиот одбор должен е да одржува ред на избирачкото место.
(2) Ако на избирачкото место се наруши редот, избирачкиот одбор може да го прекине гласањето
се додека повторно не се воспостави редот. Причините за прекинот на гласањето и траењето на
прекинот на гласањето се внесуваат во записникот за работа на избирачкиот одбор.
(3) Ако прекинот на гласањето траел подолго од еден час, гласањето се продолжува за онолку
време колку што траел прекинот.

VIII. ПОЛОЖБА НА ПРЕДСТАВНИЦИТЕ НА ПРЕДЛАГАЧИТЕ НА
ИЗБОРНИТЕ ЛИСТИ И НА НАБЉУДУВАЧИТЕ
Член 26.

(1) На лицето кое се наоѓа на списокот на овластените претставници на предлагачите на изборната
листа доставена на избирачкиот одбор од страна на Републичката изборна комисија, избирачкиот
одбор е должен да му обезбеди непречено надгледување на работата на избирачкиот одбор во сите
фази на неговата работа, почнувајќи од подготовките за отварање на избирачкото место па се до
утврдувањето на резултатите од гласањето.
(2) Избирачкиот одбор должен е на набљудувачите кои Републичката изборна комисија ги
одобрила за следење на изборите и им издала акредитации, да им овозможи непречено следење на
секоја изборна активност.
Члан 27.
(1) Избирачкиот одбор должен е во записникот за работа на избирачкиот одбор да ги внесе
податоците за присутните претставници на предлагачите на изборните листи и за набљудувачите.
(2) Избирачкиот одбор може од избирачкото место да го одалечи претставникот на предлагачот на
изборната листа или набљудувачот ако не се придржуваат кон правилата за одржување на ред на
избирачкото место, ако на избирачкото место користат мобилни телефони или други средства за
врски и комуникација, а посебно ако на било кој начин се мешаат во работата на избирачкиот
одбор.
(3) Избирачкиот одбор должен е за отстранувањето на претставникот на предлагачот на изборната
листа или на набљудувачот и за причините за отстранувањето веднаш да ги извести работното
тело и Републичката изборна комисија.
IX. ЗАТВОРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКОТО МЕСТО
Член 28.
(1) Избирачкото место се затвора во 20,00 часот.
(2) На избирачите кои се затекнале на избирачкото место при затварањето на избирачкото место,
им се овозможува да гласаат.
(3) Како избирач кој се затекнал на избирачкото место се смета избирачот кој во 20,00 часот се
наоѓа на избирачкото место или непосредно пред него.
(4) Избирачите кои се затекнале на избирачкото место избирачкиот одбор ги известува дека можат
да гласаат.
(5) Претседателот на избирачкиот одбор должен е да одреди член или заменик на член на
избирачкиот одбор кој ќе го утврди бројот на избирачи кои се затекнале на избирачкото место, да
го утврди редоследот по кој ќе гласаат, да застане позади последниот затекнат избирач како би се
означил крајот на редот и да почека да гласаат сите избирачи кои се затекнале на избирачкото
место.
X. УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ГЛАСАЊЕТО
Член 29.
(1) По затварањето на избирачкото место избирачкиот одбор ги утврдува резултатите од гласањето
на избирачкото место.

(2) На утврдувањето на резултатите од гласањето мора да присуствуваат сите членови на
избирачкиот одбор или нивните заменици.
а) Постапка за утврдување на резултатите од гласањето
Член 30.
(1) Постапката за утврдување на резултатите од гласањето се спроведува посебно за секој
национален совет кој се избира на тоа избирачко место, при што прво се утврдуваат резултатите
од гласањето на изборите за членови на националниот совет на националното малцинство со
најголем број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот список, додека последни се
утврдуваат резултатите од гласањето на изборите за членови на националниот совет на
националното малцинство со најмал број на избирачи запишани во изводот од избирачкиот
список.
(2) Резултатите од гласањето за избор на секој национален совет посебно се утврдуваат на
следниов начин:
1) се пребројуваат неупотребените гласачки ливчиња и се ставаат во посебен плик кој се
запечатува, а нивниот број се запишува во рубриката 15. од записникот за работата на избирачкиот
одбор;
2) се пребројува бројот на избирачи кои се запишани во изводот од избирачкиот список и во
посебниот извод од избирачкиот список по кој гласале избирачите кои служат воен рок, кои се на
воена вежба или на школување во единиците или установите на Војската на Србија, ако е одредено
да гласаат на тоа избирачко место, и така се утврдува вкупниот број на запишаните избирачи, кој
се запишува во рубриката 16. од записникот за работата на избирачкиот одбор;
3) се пребројуваат избирачите кои се заокружени во изводот од избирачкиот список на одреденото
национално малцинство и така се утврдува бројот на избирачите кои гласале и тој број се
запишува во рубриката 17. од записникот за работата на избирачкиот одбор;
4) се отвара гласачката кутија и се проверува дали во неа се наоѓа контролниот лист за проверка на
валидноста на гласачката кутија и резултатот од проверката се констатира во записникот за
работата на избирачкиот одбор (рубрикa 11. алинеја од третиот записник). Контролниот лист се
става во посебен плик кој се запечатува;
5) гласачките ливчиња се одвојуваат и сортираат според ознаките на националните малцинства
чии национални совети се избираат на тоа избирачко место;
6) се пребројуваат гласачките ливчиња на националните малцинства за кои се утврдува резултатот
од гласањето, кои се наоѓале во гласачката кутија и тој број се запишува во рубриката 18. од
записникот за работата на избирачкиот одбор;
7) гласачките ливчиња од претходната точка се класифицираат на важечки и неважечки;
8) се пребројуваат неважечките гласачки ливчиња, се ставаат во посебен плик кој се запечатува, и
тој број се запишува во рубриката 18.1. од записникот за работата на избирачкиот одбор;
9) се пребројуваат важечките гласачки ливчиња, и тој број се запишува во рубриката 18.2. од
записникот за работата на избирачкиот одбор;

10) важечките гласачки ливчиња се класифицираат по изборните листи, се утврдува бројот на
гласови дадени на секоја изборна листа, кој се запишува во рубриката 19. од записникот за
работата на избирачкиот одбор;
11) сите важечки гласачки ливчиња се ставаат во посебен плик кој се запечатува.
(3) Постапката од ставот 2. од овој член, со исклучок на активностите наведени во точ. 4) и 5), се
повторува поради утврдување на резултатите од гласањето на изборите за членови на
националниот совет на националнеото малцинство со следниот најголем број на избирачи
запишани во изводот од избирачкиот список и така по ред се додека не се утврдат резултатите од
гласањето на изборите за членови на сите национални совети кои се избираат на тоа избирачко
место.
б) Разликување на важечкото и неважечкото гласачко ливче
Член 31.
(1) Неважечко гласачко ливче е непополнето гласачко ливче, како и гласачко ливче кое е
пополнето така да не може да се утврди за која изборна листа гласал избирачот, на пример:
1) ливче на кое избирачот заокружил или подвлекол повеќе од еден реден број пред името на
избирачките листи;
2) ливче на кое избирачот заокружил или подвлекол повеќе од една избирачка листа;
3) ливче на кое избирачот заокружил или подвлекол повеќе од еден носител на избирачката листа.
(2) Важечко гласачко ливче е она на кое е заокружен еден реден број пред името на избирачката
листа, како и гласачко ливче кое е пополнето на начин од кој со сигурност може да се заклучи за
кого гласал избирачот, на пример:
1) ако на гласачко ливче избирачот ги заокружил или подвлекол името и презимето на првиот
кандидат на избирачката листа;
2) ако на гласачко ливче избирачот го заокружил или подвлекол името или делот од името на една
од избирачките листи;
3) ако на гласачко ливче избирачот истовремено ги заокружил или подвлекол редниот број и
името на избирачката листа и името и презимето на првиот кандидат на таа избирачка листа;
4) ако на гласачко ливче избирачот го заокружил или подвлекол името на еден носителите на
избирачката листа;
5) ако на гласачко ливче избирачот истовремено ги заокружил или подвлекол името и презимето
на првиот кандидат на таа избирачка листа и името на носителот на таа избирачка листа.
(3) Ако е ливчето пополнето на начин од кој не може со сигурност да се утврди за која избирачка
листа гласал избирачот, тоа ќе биде важечко и покрај тоа:
- што на ливчето се напишани или нацртани коментари, пароли и други пораки;
- што се прецртани другите избирачки листи.

в) Пополнување на записникот за работата на избирачкиот одбор
Член 32.
(1) По утврдувањето на резултатите од гласањето за избор на членови на националниот совет на
одреденото национално малцинство, избирачкиот одбор читко го пополнува записникот за работа
на избирачкиот одбор за избор на членови на националниот совет на тоа национално малцинство.
(2) Во записникот за работата на избирачкиот одбор покрај другото, се запишува: датум и место на
гласањето; број и име на избирачкото место; имињата и презимињата на членовите на избирачкиот
одбор; број на примените гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на
одредено национално малцинство; број на неупотребени гласачки ливчиња за избор на членови на
националниот совет на одредено национално малцинство; вкупниот број на запишани избирачи во
изводот од избирачкиот список на одреденото национално малцинство (во кој влегуваат и
избирачите кои се запишани во посебен извод од избирачкиот список за гласање на избирачите
кои служат воен рок, кои се на воена вежбаили на школување во единиците или установите на
Војската на Србија); бројот на избирачи на одредено национално малцинство кои гласале; бројот
на избирачи на одредено национално малцинство кои гласале со помош на друго лице; бројот на
избирачи на одредено национално малцинство кои гласале надвор од избирачкото место; број на
неважечки гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено национално
малцинство; број на важечки гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на
одредено национално малцинство; број на гласови дадени за секоја изборна листа за избор на
членови на националниот совет на одредено национално малцинство.
(3) Во записникот за работата на избирачкиот одбор се внесуваат и примедби и мислења на
членовите, замениците на членовите на избирачкиот одбор и претставниците на предлагачот на
изборните листи.
(4) Ако записникот за работата на избирачкиот одбор не го потпишат сите членови на избирачкиот
одбор, тоа се констатира во записникот за работата на избирачкиот одбор и покрај тоа евентуално
се наведуваат и причините поради кои не е потпишан записникот.
Член 33.
(1) Записниците за работата на избирачкиот одбор се изработуваат на пропишани обрасци за секое
национално малцинство посебно, кои се печатат во шест примероци.
(2) Првиот примерок од секој записник за работата на избирачкиот одбор му се доставува на
работното тело на Републичката изборна комисија.
(3) Вториот примерок од секој записник се истакнува на избирачкото место на јавен увид.
(4) Преостанатите четири примероци од записникот им се врачуваат на претставниците на
предлагачите на избирачките листи кои освоиле најголем број на гласови за избор на членови на
националниот совет на одредено национално малцинство на тоа избирачко место, доколку
предлагачот на избирачката листа има претставник на избирачкото место.
XI. ЛОГИЧКО-КОМПЈУТЕРСКА КОНТРОЛА НА ЗАПИСНИКОТ
ЗА РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИОТ ОДБОР
Член 34.

Логичко-компјутерската контрола на записникот за работата на избирачкиот одбор опфаќа:
компјутерско средување на податоците за избирачите, компјутерско средување на податоците за
избирачите и гласачките ливчиња и компјутерско средување на податоците за гласачките ливчиња
и гласовите.
а) Компјутерско средување на податоците за избирачите
Член 35.
(1) Вкупниот број на избирачите на одредено национално малцинство кои гласале (рубрика 17. од
записникот) е еднаков на бројот на избирачите кои се заокружени во изводот од избирачкиот
список на тоа национално малцинство.
(2) Вкупниот број на избирачите на одредено национално малцинство кои гласале (рубрика 17. од
записникот) може да биде еднаков или помал од бројот на избирачите кои се запишани во изводот
од избирачкиот список на тоа национално малцинство (рубрика 16. од записникот).
б) Компјутерско средување на податоците за избирачите и гласачките ливчиња
Член 36.
(1) Вкупниот број на гласачките ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство кои се наоѓаат во гласачката кутија (рубрика 18. од записникот) е еднаков
или помал од бројот на избирачите на тоа национално малцинство кои гласале (рубрика 17. од
записникот).
(2) Бројот на примените гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство (рубрика 14. од записникот) е еднаков на збирот на: бројот на
неупотребените гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство (рубрика 15. од записникот) и бројот на избирачи на тоа национално
малцинство кои гласале (рубрика 17. од записникот).
в) Компјутерско средување на податоците за гласачките ливчиња и гласовите
Член 37.
(1) Бројот на гласачките ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство кои се наоѓаат во гласачката кутија (рубрика 18. од записникот) е еднаков
на збирот на: бројот на неважечките гласачки ливчиња (рубрика 18.1. од записникот) и бројот на
важечките гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено национално
малцинство (рубрика 15. од записникот) и бројот на избирачи на тоа национално малцинство
(рубрика 18.2. од записникот).
(2) Бројот на важечките гласачки ливчиња за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство (рубрика 18.2. од записникот) е еднаков на збирот на бројот на гласовите
кои ги добиле сите избирачки листи за избор на членови на националниот совет на одредено
национално малцинство (табела во рубриката 19. од записникот)
Член 38.

(1) Координаторот на Републичката изборна комисија на Републичката изборна комисија и го
предава извештајот за извршената логичко-компјутерска контрола за секоја единица на локалната
самоуправа во областа за која е надлежен.
(2) Извештајот од став 1. од овој член посебно ги содржи сите промени во записникот за работата
на избирачкиот одбор извршени по логичко-компјутерска контрола од страна на претседателот
или членот, односно нивните заменици на избирачкиот одбор, овластеното лице на Републичкиот
завод за статистика или член, односно заменик на членот на Републичката изборна комисија.
XII. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ МАТЕРИЈАЛ ПО ГЛАСАЊЕТО
Член 39.
(1) Откако ќе ги утврди резултатите од гласањето на избирачкото место, избирачкиот одбор без
одложување, а најдоцна во рок од 12 часа од часот на затварањето на избирачкото место му го
предава на работното тело во зградата на општината/градот, следниов избирачки материјал:
1) првите примероци од записникот за работата на избирачкиот одбор на спроведување на
гласањето и утврдувањето на гласовите од гласањето на изборите 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 плик во кој е контролниот лист за проверка на валидноста на гласачката кутија,
4) запечатени пликови во кои се ставени неупотребените гласачки ливчиња за гласање на изборите
за членови на секој национален совет кој се избирал на избирачкото место посебно,
5) запечатени пликови во кои се ставени неважечките гласачки ливчиња за гласање на изборите за
членови на секој национален совет кој се избирал на избирачкото место посебно,
6) запечатени пликови во кои се ставени важечките гласачки ливчиња за гласање на изборите за
членови на секој национален совет кој се избирал на избирачкото место посебно,
7) запечатени пликови во кои се ставени потпишаните потврди за избирачко право за гласање
надвор од избирачкото место за гласање на изборите за членови на секој национален совет
посебно,
8) останат избирачки материјал.
(2) Изводите од посебниот избирачки список, првите примероци од записникот за работата на
избирачкиот одбор и запечатените пликови со потпишаните потврди за избирачкото право за
гласање надвор од избирачкото место, избирачкиот одбор ги предава одвоено од останатиот
избирачки материјал, кој се пакува во вреќа за ставање на избирачкиот материјал и така му се
предава на работното тело.
(3) При предавањето на избирачкиот материјал, избирачкиот одбор строго води сметка за тоа да не
го измеша избирачкиот материјал за спроведување на изборите за членови на националните совети
на различните национални малцинства.

(4) Преостанатиот материјал (гласачката кутија, параваните за гласање, УВ ламбите, приборот за
пишување и др.) избирачкиот одбор и го предава на општинската/градската управа.
(5) За примопредавањето на избирачкиот материјал се составува записник на пропишан образец.
(6) По гласањето во заводот за извршување на заводските санкции, избирачкиот одбор, без
одложување, одговарачкиот избирачки материјал од ставот 1. од овој член му го предава на
работното тело во зградата на општината/градот.
Член 40.
При предавањето на избирачкиот материјал, претседателот на избирачкиот одбор должен е на
општинската/градската управа да и достави и евиденција за присутноста на членовите и
замениците на членовите на избирачкиот одбор на избирачкото место.
XIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 41.
Овие правила влегуваат во сила од денот на објавувањето во "Службениот гласник на Република
Србија".
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