
Wólbny pórěd k Serbskej kazni (Wp-Sk) 

wót 15. septembra 2014 

(GVBl. II/14 nr. 69) 

 

Na zakłaźe § 5 wótstawk 2 sada 12 Serbskeje kazni wót 7. julija 1994 (GVBL. I strona 294), 

kótaryž jo se pśez artikel I numer 8 kazni wót 11. februara 2014 (GVBl. I nr. 7) nowo zrědował, 

póstaja ministaŕ nutśikownego pó napšašowanju Rady za nastupnosći Serbow a w 

dorozměśu z głownym wuběrkom krajnego sejma:  
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     § 1 

         Wobcerk nałožowanja 

 

Toś to póstajenje płaśi za njepósrědne wólby Rady za nastupnosći Serbow. 

 

     § 2 

       Póstajenja zapśimjeśow 

 

(1) Rada w zmysle togo póstajenja jo Rada za nastupnosći Serbow pó § 5 wótstawk 1 

sada 1 Serbskeje kazni. 

(2) Kšywowy zwězk w zmysle togo póstajenja jo kšywowy zwězk serbskich towaristwow 

a zjadnośeństwow pó § 4a Serbskeje kazni. 

(3)          Zjadnośeństwa w zmysle togo póstajenja su towaristwa a zwězki, kenž se w swójich 

wustawkach k serbskim cilam wuznaju. 

(4)          Jadnański běrow w zmysle togo póstajenja jo to městno, ako ma se pó § 5 wótstawk 

2 sada 4 Serbskeje kazni zgromadnje z kšywowymi zwězkami póstajiś. 



     § 3 

               Wólbny system 

 

(1) Rada wobstoj z pěś cłonkow, kóterež se wuzwóluju wót do wuzwólowanja 

wopšawnjonych Serbow w lichotnych, rownych, pótajmnych a njepósrědnych wólbach pó 

zasadach wětšynowych a wósobowych wólbow pó wólbnych naraźenjach jadnotliwego 

zjadnośeństwow (§ 2 wótstawk 3). 

(2) Kužda wólarka  a kuždy wólaŕ ma pśecej pěś głosow. Wóna abo wón móžo wólbnemu 

naraźenjoju jadnotliwego (jadnej kandidatce abo jadnomu kandidatoju) jano jaden głos daś. 

(3)  Wólone su pśecej te pěś kandidatki abo kandidaty z nejwěcej głosami. Pśi rownosći 

głosow rozsuźijo kjabel, kenž ma wólbna wjednica abo wólbny wjednik śěgnuś. 

(4)    Njewólone kandidatki abo kandidaty su narownańske wósoby w rěźe dojśpitych 

głosow; wótstawk 3 sada2 płaśi wótpowědujucy. 

 

     § 4 

                     Wólbny cas    

 

(1)         Wólby do  rady deje se pó móžnosći pó casu blisko z wólbami do krajnego sejma 

pśewjasć. Wólby do  rady muse se nejpózdźej w tom lěśe wótměś, kótarež slědujo lětoju 

wólbow do krajnego sejma. 

 

(2)          Wólbny wuběrk póstajijo slědny źeń listowych wólbow nanejmjenjej sto dnjow pśed 

tym dnjom. Wón póstajijo rownocasnje cas, na kótaremž wólbny cas listowych wólbow se na 

tom slědnem dnju zakóńcyjo (kóńc wólbnego casa). 

 

(3)          Wjednica abo wjednik wólbow wózjawiju bźez komuźenja zjawnje slědny źeń  

listowych wólbow a kóńc wólbnego casa w Amtskem łopjenje za Bramborsku. 

 

 

     § 5 

         Wólbne organy 

 

(1)       Wólbne organy su 

1.        wólbny wuběrk a wjednica abo wjednik wólbow ako teke 

2.         nanejmjenjej jadno pśedsedarstwo listowych wólbow a jadna zastojarka abo jaden 

zastojaŕ listowych wólbow. 

(2) Wjednica abo wjednik wólbow póstajijo licbu pśedsedarstwow listowych wólbow. 



(3) Kandidatki a kandidaty ako teke wósoby dowěry a zastupujuce wósoby dowěry 

njesměju se póstajiś ako cłonki wólbnego organa. 

(4) Cłonki wólbnego wuběrka a pśedsedarstwow listowych wólbow wugbaju swójo źěło 

cesnoamtski. 

(5) Cłonki wólbnego wuběrka dostanu za wobźělenje na jadnom pó § 6 pówołanem 

pósejźenju a cłonki pśedsedarstwow listowych wólbow za zwěsćenje wólbnych wuslědkow 

pjenjeze za wochłoźeńki pó póstajenjach § 8 wótstawk 2  Bramborskego krajnego wólbnego 

póstajenja a, gaž muse zwenka swójogo bydlišća źěłaś, narownanje swójich kostow 

wótpowědujucy rědowanjam drogowańskich kostow. 

 

 

     § 6 

      Wólbny wuběrk 

 

(1) Wólbny wuběrk wobstoj nanejmjenjej z tśoch a nejwušej ze sedym cłonkow. 

Kšywowe zwězki pomjeniju pśed kuždymi wólbami cłonki wólbnych wuběrkow. Wólbny 

wuběrk wuzwólijo ze swójeje srjejźi wjednicu abo wjednika wólbow ako pśedsedarku abo 

pśedsedarja ako teke jadnu zastupnicu abo jadnogo zastupowarja. 

(2) Wólbny wuběrk jadna a rozsuźijo w zjawnem pósejźenju. Městno, cas a wopśimjeśe 

pósejźenja maju se z wupowjeskom pśi abo w twarjenju pósejźenja znate cyniś z pokazom, až ma 

kužda wósoba pśistup na pósejźenje. 

(3) Prědne pósejźenje wólbnego wuběrka zwołajo nejstaršy cłonk, na wše dalšne pósejźenja 

gótujo to wjednica abo wjednik wólbow. Pśepšosenja na pósejźenja dejali cłonki nanejpózdźej 24 

góźinow pśed tym gromaźe z dnjownym pórědom dostaś. 

(4) Wólbny wuběrk  móžo wobzamknuś, gaž jo pśedsedarka abo pśedsedaŕ pśipódla. 

(5) Wólbny wuběrk pśiwzejo wobzamknjenja z wětšynu głosow. Pśi rownosći głosow rozsuźijo 

głos pśedsedarki abo pśedsedarja. 

(6) Wjednica abo wjednik wólbow póstajijo pismawjednicu abo pismawjednika. Pismawjednica 

abo pismawjednik wjeźo wó kuždem pósejźenju protokol. Pismawjednica abo pismawjednik jo jano 

wopšawnjona głosowaś, gaž jo wóna abo wón cłonk wólbnego wuběrka. Wjednica abo wjednik 

wólbow pokazujo na kuždem pósejźenju wše cłonki a pismawjednicu abo pismawjednika na swóju 

winowatosć k njestrońskemu wugbanju swójogo amta a k zamjelcanju tych w swójej źěłabnosći 

zgónjonych nastupnosćow. 

(7) Wólbny wuběrk móžo swóje wobzamknjenja změniś, gaž wobstoj k tomu pśeznanjeca 

pśicyna a gaž wochylny staw wólbnego póstupowanja to dowólijo. Změna w zwěsćenju wólbnych 

wuslědkow musy se w běgu jadnogo  tyźenja pó prědnem wobzamknjenju pśewjasć. 

(8) Wjednica abo wjednik wólbow wjeźo źěłabnosć wólbnego wuběrka na městnje jadnańskego 

běrowa. 



(9) Jadnański běrow dajo mjenja wjednice abo wjednika wólbow a jeje zastupnice a jogo 

zastupnika ako teke adresu jadnańskego běrowa ze wšymi telekomunikaciskimi pśizamknjenjami w 

Amtsken łopjenje za Bramborsku k wěsći. 

(10) Wólbny wuběrk pó wólbach dalej wobstoj. Za wupadnjone cłonki mógu kšywowe zwězki 

nowe cłonki pomjeniś. 

 

      § 7 

    Pśedsedarstwo listowych wólbow 

 

(1)     Pśedsedarstwo listowych wólbow wobstoj z nanejmjenjej tśoch a nejwušej ze źewjeś 

cłonkow. 

(2) Pśed kuždymi wólbami pówołujo wjednica abo wjednik wólbow cłonkow listowch wólbow. 

Pśed pówołanim dejała wjednica abo dejał wjednik wólbow kšywowe zwězki a w raźe zastupjone 

zjadnośeństwa napominaś, aby w pśiměrjonem casu se góźece wósoby ako cłonka naraźili. W 

napominanju dej se pokazaś na rědowanje § 5 wótstawk 3 . Pó wótběgnjenju naraźeńskego casa 

pówołujo wjednica abo wjednik wólbow bźez komuźenja zastojarku abo zastojarja listowych wólbow 

a zastupnicu abo zastupnika ako teke pśisedarki a pśisedarjow. Jo-lic se dosć góźecych wósobow   

njenaraźijo, pówołujo wjednica abo wjednik wólbow dalšne cłonki pó swójom rozsuźenju. 

(3) Zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow pówołujo z pśisedarkow a pśisedarjow 

pismawjednicu abo pismawjednika. 

(4) Wjednica abo wjednik wólbow se stara wó to, až se cłonki listowego pśedsedarstwa tak wó 

swójich słušnosćach informěruju, až jo zawěsćone pórědne wulicenje a zwěsćenje wólbnych 

wuslědkow. Wjednica abo wjednik wólbow pokazujo cłonki pśedsedarstwa listowych wólbow na jich 

winowatosć k njestrońskemu wugbanju swójogo amta a k zamjelcanju wšych pśi jich źěłabnosći 

zgónjonych nastupnosćow. 

(5) Pśedsedarstwo listowych wólbow se zwołajo wót wjednice abo wjednika wólbow. Zastojarka 

abo zastojaŕ nawjedujo źěłabnosć pśedsedarstwa listowych wólbow. 

(6) Pśedsedarstwo listowych  wólbow jadna a rozsuźijo w zjawnem pósejźenju. Pśi wulicenju a 

zwěsćenju wólbnego wuslědka dejali wše cłonki pśedsedarstwa listowych wólbow pśibytne byś. 

Pśedsedarstwo listowych wólbow móžo wobzamknuś, gaž su nanejmjenjej tśi cłonki, mjazy nimi 

pśecej zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow a pismawjednica abo pismawjednik, pśibytne. 

(7) Pśedsedarstwo listowych wólbow wobzamkujo z wětšynu głosow. Pśi rownosći głosow 

rozsuźijo głos zastojarki abo zastojarja listowych wólbow. 

 

      § 8 

    Wěcne wuměnjenja za wólbne wopšawnjenje  

  

Do wuzwólowanja wopšawnjone su wšy Serby, kenž su na slědnem dnju listowych wólbow za wólby 

ko Krajnego sejma Bramborskeje do wuzwólowanja wopšawnjone.        

 



      § 9 

   Formelne wuměnjenja za wólbne wopšawnjenje 

 

(1) Wuzwólowaś móžo jano do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba, kenž jo zapisana do zapisa 

wólarjow za wólby do rady. 

(2) Do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba zapišo se na póžedanje do zapisa wólarjow. 

(3)   Do zapisa wólarjow zapisana do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba móžo se na wólbach 

do rady jano z wólbnym łopjenom pśez listowe wólby wobźěliś. 

 

§ 10 

      Wólbnosć 

 

Wuzwólowaś mógu se wšykne do zapisa wólarjow zapisane do wuzwólowanja wopšawnjone Serby, 

kenž su su na slědnem dnju listowych wólbow 18. žywjeńske lěto zakóńcyli. 

 

      § 11 

          Wjeźenje zapisa wólarjow 

 

(1) Jadnański běrow (§ 2 wótstawk 4) wjeźo zapis do wuzwólowanja wopšawnjonych wósobow 

pó familijowych mjenjach, pśedmjenjach a narodnem datumje ako teke pó bydleńskej abo 

dostawańskej adresy. Zapis wólarjow móžo se rědowaś pó wokrejsach, bźezwokrejsowych městach a 

wokrejsoju pśisłušecych městach, gmejnach a amtach. Zapis wólarjow móžo se wjasć w 

awtomatizěrowanej formje. 

(2)   Do zapisa směju se jano do wuzwólowanja wopšawnjone wósoby zapisaś, kenž su swójo 

zapisanje pó § 12 póžedali. 

 

      § 12 

   Póstupowanje za zapisanje do zapisa wólarjow na póžedanje 

 

(1)   Póžedanje na zapisanje do zapisa wólarjow ma se pisnje nanejpózdźej az k sedmemu dnju 

pśed slědnym dnjom listowych wólbow w zastojnstwowem běrowje zapódaś. Ako pisna forma płaśi  

e-mail, telefax abo howacne elektroniske formy pósrědnjenja, kenž daju se dokumentěrowaś. 

Wustne stajenje póžedanja z telefonom njejo dowólone. 

(2) W póžedanju muse stojaś familijowe mě, pśedmjenja a narodny datum ako teke adresa do 

wuzwólowanja wopšawnjoneje wósoby. Póžedanje stajuca wósoba, za kótaruž stoj w pśizjawjeńskem 

registrje zakaz znatecynjenja, móžo město adrese pódaś adresu , pód kótarejuž jo k dostawanju. 

(3)  Brašna do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba móžo wužywaś pomoc wósoby swójeje 

dowěry (pomocna wósoba). 



(4) Chtož stajijo póžedanje za drugu wósobu, musy z pśedpołoženim pisnego społnomócnjenja 

dopokazaś, až jo k tomu wopšawnjony. 

(5) Jadnański běrow rozsuźijo w běgu tśich dnjow wó póžedanju. Gaž se póžedanjoju pśizwólijo 

muse se do wuzwólowanja wopšawnjonej wósobje bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim 

wólbnych naraźenjow (§ 25 wótstawk 3 sada 1) pśipósłaś wólbna powěźeńka z pódłožkami listowych 

wólbow (§ 13 wótstawk 2). Wó wótpokazanju póžedanja musy se póžedajuca wósoba nejmalsnjej 

informěrowaś. Póžedajuca wósoba móžo w běgu dweju dnjowu pó informaciji wótpokazajucego 

rozsuźenja zapódaś wobśěžkanje pla wjednice abo wjednika wólbow. Wobśěžkanje musy se pisnje w 

jadnańskem běrowje zapódaś. Jadnański běrow ma wobśěžkanje ned wjednicy abo wjednikoju 

wólbow pśedpołožyś. Wjednica abo wjednik wólbow rozsuźijo nanejpózdźej na pětem dnju pśed 

slědnem dnjom listowych wólbow wó wobśěžkanju. Wjednica abo wjednik wólbow ma se wó to 

staraś, až jadnański běrow rozsuźenje ned dostanjo. Wobśěžkajuca abo wobśěžkajucy ma se wó 

rozsuźenju ned informěrowaś; sada 2 płaśi wótpowědujucy. 

(6) Kužda kandidatka a kuždy kandidat musy póžedanje na zapisanje do zapisa wólarjow zapódaś 

wótchylecy wót wótstawka 1 nejpózdźej až do zakóńcenja casa zapódaśa wólbnych naraźenjow 

jadnotliwego (§ 19 wótstawk 2). Jadnański běrow rozsuźijo ned wó póžedanju. Jo-lic se póžedanju 

pśizwólijo, ma se do wuzwólowanja wopšawnjonej wósobje ned wopismo wó zapisanju do zapisa 

wólarjow wupisaś ako teke bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim wólbnych naraźenjow (§ 25 

wóstawk 3 sada 1) wólbna powěźeńka z pódłožkami listowych wólbow (§13 wótstawk 2) pśipósłaś. 

Wó wótpokazujucem rozsuźenju ma se kandidatka abo kandidat ned informěrowaś. Kandidatka abo 

kandidat móžo w běgu dweju dnjowu pó znatecynjenju wótpokazujucego rozsuźenja wobśěžkanje 

pla wjednice abo wjednika wólbow zapódaś. Wobśěžkanje musy se pisnje w jadnańskem běrowje 

zapódaś. Jadnański běrow ma wobśěžkanje ned wjednicy abo wjednikoju wólbow pśedpołožyś. 

Wjednica abo wjednik wólbow rozsuźijo ned wó wobśěžkanju. Wjednica abo wjednik wólbow ma se 

wó to staraś, až jadnański běrow rozsuźenje ned dostanjo. Wobśěžkajuca abo wobśěžkajucy ma se 

wó rozsuźenju ned informěrowaś; sada 3 płaśi wótpowědujucy. 

(7) Su-lic se do wuzwólowanja wopšawnjonej wósobje wólbna powěźeńka a pódłožki listowych 

wólbow pśipósłali, tak ma se w zapisu wólarjow do za to pśedwiźonego słupka zapis “wp” zapisaś. 

(8) Jo-lic se wósoba, kenž jo južo pódłožki listowych wólbow dostała, ze zapisa wólarjow 

wušmarnjo, tak ma se južo wuźělone wuzwólowańske łopjeno za njepłaśece deklarěrowaś. Jadnański 

běrow wjeźo wó tom zapis, do kótaregož maju se pśiwześ familjowe mjenja a pśedmjenja, daty 

naroźenja a bydleńske abo dostawańske adrese pótrefjonych wósobow. Pó zakóńcenju zapisa 

wólarjow pśepódajo jadnański běrow wjednicy abo wjednikoju wólbow zapis pó saźe 2. Wjednica abo 

wjednik wólbow ma se wó to staraś, až kužde pśedsedarstwo listowych wólbow za wulicenje a 

zwěsćenje wólbnych wuslědkow kopiju togo zapisa  pó saźe 2 dostanjo. 

 

§ 13 

Informacija do zapisa wólarjow zapisanych wósobow a wuźělenje       

              pódłožkow  listowych wólbow 

 

(1)  Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba, kenž se na póžedanje do zapisa wólarjow 

zapišo, dostanjo wót jadnańskego běrowa bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim jadnotliwych 

wólbnych naraźenjow (§ 25 wótstawk 3 sada 1) pisnu informaciju wó zapisanju do zapisa wólarjow 

(wólbna powěźeńka). Na njej dej stojaś: 



1.  powěsć, až jo do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba do zapisa wólarjow zapisana, 

2.   pokazka, až do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba swójo wólbne pšawo jano pśez listowe 

wólby z pśidanymi pódłožkami listowych wólbow wugbaś mózo, 

3.  pódaśe slědnego dnja listowych wólbow a kóńc wólbnego casa. 

(2) Wólbnej powěźeńce maju se slědujuce pódłožki listowych wólbow pśidaś 

1. wólbne łopjeno, 

2. wólbna listowa wobalka, 

3.  wobalka za głosowański lisćik, 

4. głosowański lisćik 

5. zaspomnjeńka za listowe wólby. 

(3) Na wólbnej listowej wobalce stej pódanej dopołna adresa jadnańskego běrowa a zapisk 

“wólbny list”. Za wólbnu listowu wobalku ma jadnański běrow  wópowědujucy porto zapłaśiś; to 

wótpadnjo, gaž se pódłožki listowych wólbow na zwenka Zwězkoweje republiki Nimska lažece 

městno pósćelu. 

 

     § 14 

      Wózjawjenje póstupowanja pśi zapisanju do zapisa wólarjow a  wuźělenja  

     pódłožkow listowych wólbow 

 

(1) Jadnański běrow cyni nanejpózdźej na 48. dnju pśed slědnym dnjom listowych wólbow 

zjawnje znate, 

1.  kak dłujko a w kótarych casach móžo se w jadnańskem běrowje pó § 15 do zapisa wólarjow 

póglědaś, 

2.    až kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba pó § 15 pšawo ma,  pšawosć swójich do 

zapisa wólarjow zapisanych datow pśekontrolěrowaś ako teke do zapisa wólarjow póglědaś, 

3. kak dłujko, w kakej formje a pód kakimi wuměnjenjami wótpowědujucy § 12 se póžedanja na 

zapisanje do zapisa wólarjow stajaś mógu a až póždedajuce wósoby, za kótarež stoj w 

pśizjawjeńskem registrje zakaz znatecynjenja, město adrese swóju dostawańsku adresu pódaś mógu, 

4. až se w jadnańskem běrowje w casu póglědanja pisnje abo pśez wuzjawjenja k zapisanjeju 

spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow zapódaś móžo, 

5. až se kuždej do wuzwólowanja wopšawnjonej wósobje, kenž jo se na póžedanje do zapisa 

wólarjow zapisała, bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim wólbnych naraźenjow jadnotliwego (§ 

25 wótstawk 3 sada 1) wólbna powěźeńka a pódłožki listowych wólbow pśipósćelu ako teke 

6. kak ma se pśez listowe wólby wuzwólowaś. 

(2) Wózjawjenje pó § 1 musy se nanejmjenjej w Amtskem łopjenje za Bramborsku a jadnom w 

sedleńskem rumje Serbow rozšyrjonem dnjownem casniku wózjawiś. 

 



      § 15 

    Póglědanje do zapisa wólarjow 

 

Kužda do wuzwólowanja wopšawnjona wósoba ma pšawo na źěłowych dnjach wót 20. až do 16. dnja 

pśed slědnym dnjom listowych wólbow (cas póglědanja) w powšyknych wótwórjeńskich casach 

jadnańskego běrowa pšawosć abo dopołnosć swójich do zapisa wólarjow zapisanych datow 

pśekontrolěrowaś. Za pśekontrolěrowanje pšawosći abo dopołnosći datow drugich do zapisa 

wólarjow zapisanych wósobow maju do wuzwólowanja wopšawnjone wósoby w casu póglědanja 

jano pón pšawo, gaž mógu na fakty pokazaś, z kótarychž wujźo njepšawosć abo njedopołnosć zapisa 

wólarjow. 

 

      § 16 

         Spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow a wobśěžkanje 

 

(1) Chtož ma zapis wólarjow za njepšawy abo njedopołny, móžo pisnje abo ako wuzjawjenje k 

zapisanju spśeśiwjenje pśeśiwo zapisoju wólarjow zapódaś. Spśeśiwjenje musy se w casu póglědanja 

(§ 15 sada 1) w jadnańskem běrowje zapódaś. Spśeśiwjenje móžo se měriś na pśiwześe nowego 

zapisanja abo na šmarnjenje abo pórěźenje wobstojecego zapisanja. Tak daloko ako twarźone fakty 

njejsu pśeznanjece, musy spśeśiwjeca wósoba trěbne dopokaze pśedpołožyś. 

(2)  Jadnański běrow rozsuźijo w běgu tśich dnjow wó spśeśiwjenju. Rozsuźenje ma se 

spśeśiwjenje wjeźecej wósobje ned k wěsći daś. Póžedanje wó šmarnjenju jadneje wósoby smějo se 

w reguli akle pśizwóliś, gaž jo se jej móžnosć dała, se k tomu wugroniś. 

(3)  Pśeśiwo rozsuźenju jadnańskego běrowa móžo se w běgu dweju dnjowu pó wózjawjenju pla 

njeje wobśěžkanje na wjednicu abo wjednika wólbow zapódaś. Wjednica abo wjednik wólbow 

rozsuźijo nanejpózdźej na sedymem dnju pśed slědnym dnjom listowych wólbow wó wobśěžkanju a 

stara se wó to, až jadnański běrow ned rozsuźenje dostanjo. Rozsuźenje ma jadnański běrow 

wobźělonym ned k wěsći daś a w zapisu wólarjow zapisaś. 

(4) Jo-lic až jo tśeśa wósoba dla spśeśiwjenja negatiwnje pótrjefjona, musy jadnański běrow 

pótrjefjonej wósobje to bźez komuźenja k wěsći daś. Spśeśiwjenje wótpórajuce póstajenje ma se 

pótrjefjonej wósobje ned k wěsći daś. Pótrjefjona wósoba móžo w běgu dweju dnjowu pó 

znatecynjeju póstajenja w jadnańskem běrowje wobśěžkanje zapódaś; wótstawk 3 sada 2 a 3 płaśi 

wótpowědujucy. 

(5) Jo-lic se na zakłaźe spśeśiwjenja pśeśiwo zapisoju wólarjow rozsuźijo, až ma se do 

wuzwólowanja wopšawnjona wósoba do zapisa wólarjow zapisaś, toś ma se wóna hyšći zapisaś; do 

wuzwólowanja wopšawnjona wósoba dostanjo bźez komuźenja, nic pak pśed pśizwólenim wólbnych 

naraźenjow jadnotliwego (§ 25 wótstawk 3 sada 1) wólbnu powěźeńku a pódłožki listowych wólbow. 

Gaž se rozsuźijo, až zapisana wósoba njejo do wuzwólowanja wopšawnjona, tak ma se jeje mě 

šmarnuś. Dodanki, šmarnjenja a wše howacne rozsuźenja w spśeśiwjeńskem póstupowanju maju se 

w zapisu wólarjow w słupiku “pśispomnjeśa” wujasniś a z datumom a pódpisom zagroniteje wósoby, 

w awtonatizěrowanem póstupowanju z pokazku na zagronitu wósobu wóznamjeniś. 

 

 



§ 17 

                   Zakóńcenje zapisa wólarjow   

 

(1) Jadnański  běrow zakóncyjo zapis wólarjow nejjěsnjej dwa dnja pśed slědnym dnjom 

listowych wólbow a nanejpózdźej na slědnem dnju listowych wólbow pśed zakóńcenim wólbnego 

casa. Pśi tom zwěsćijo licbu tych do zapisa wólarjow zapisanych do wuzwólowanja wopšawnjonych 

wósobow. Pśi awtomatiskem wjeźenju zapisa wólarjow ma se dataja wuśišćaś. Zakóńcenje zapisa 

wólarjow ma se z datumom a pódpisom zagroniteje wósoby wóznamjeniś. 

(2)  Pó zakóńcenju zapisa wólarjow njejsu změny wěcej dowólone. 

 

 

 

      § 18 

  Napominanje k zapódaśeju wólbnych naraźenjow jadnotliwego 

 

(1) Wjednica abo wjednik wólbow napomina ze zjawnym wózjawjenim k pó móžnosći jěsnemu 

zapódaśeju wólbnych naraźenjow jadnotliwego a dajo k wěsći, źo a až do kótarego casa se wólbne 

naraźenja zapódaś muse, a pokazujo na póstajenja wó wopśimjeśu a formje wólbnych naraźenjow 

jadnotliwego ako teke na wuzjawjenja, zapise a wobwěsćenja, kenž muse se z wólbnymi naraźenjami 

jadnotliwego pśedpołožyś. 

(2) Wózjawjenje pó wótstawku 1 ma se nanejmjenjej w Amtskem łopjenje za Bramborsku a w 

jadnom  w serbskem sedleńskem rumje rozšyrjonem regionalnem dnjownem casniku wózjawiś. 

 

      § 19 

    Pšawo zapódaśa wólbnych naraźenjow 

 

(1) Kužde zjadnośeństwo (§ 2 wótstawk 3) móžo až do źaseś wólbnych naraźenjow jadnotliwego 

zapódaś. Kužde wólbne naraźenje jadnotliwego smějo jano jadnu kandidatku abo jadnogo kandidata 

wopśimjeś. Kandidatka abo kandidat smějo se jano na jadnom wólbnem naraźenju jadnotliwego 

pómjeniś. 

(2) Wólbne naraźenja jadnotliwego maju se až do 16.00 góźin 48. dnja pśed slědnym dnjom 

listowych wólbow pla wjednice abo wjednika wólbow zapódaś. 

 

      § 20 

          Wopśimjeśe a forma wólbnych naraźenjow jadnotliwego 

 

(1) Wólbne naraźenja jadnotliwego maju se pisnje pla wjednice abo wjednika wólbow zapódaś. 

Kužde wólbne naraźenje jadnotliwego musy wopśimjeś 



1.  familijowe mě, pśedmě (pla wěcej pśedmjenjow to mě abo te mjenja, z kótarymiž se woła), 

pówołanje abo źěłabnosć, datum naroźenja a bydleńsku adresu kandidatki abo kandidata, 

2.  mě pó wustawkach a, jo-lic ma, krotke pomjenjenje pó wustawkach zapódajucego 

zjadnośeństwa (§ 2 wótstawk 3).  

(2) Kužde wólbne naraźenje jadnotliwego dej měś mě, adresu a, tak daloko ako móžno, 

telekomunikaciske pśizamknjenje wósoby dowěry a zastupujuceje wósoby dowěry. Jo-lic se 

njepomjeniju wósoby dowěry, tak płaśi ta wósoba, kótaraž jo ako prědna wólbne naraźenje pó 

wótstawku 3 pódpisała, ako wósoba dowěry, a ta, kenž jo ako druga pódpisała, ako zastupujuca 

wósoba dowěry. Jo-lic se jano jadna wósoba dowěry pomjenijo, tak płaśi ta wósoba, ako jo ako 

prědna wólbne naraźenje jadnotliwego pó wótstawku 3 pódpisała, ako zastupujuca wósoba dowěry. 

Tak daloko ako njejo w tom póstajenju nic drugego wustajone, stej jano wósoba dowěry a 

zastupujuca wósoba dowěry, kužda za sebje, wopšawnjonej, zawězujuce wuzwjawjenja k wólbnemu 

naraźenjoju jadnotliwego wótedaś a pśiwześ. Jo dowólone, kandidatku abo kandidata ako wósobu 

dowěry abo zastupujucu wósoby dowěry pomjeniś. Jadna wósoba móžo se za wěcej wólbnych 

naraźenjow jadnotliwego togo samego zjadnośeństwa ako wósoba dowěry abo zastupujuca wósoba 

dowěry pomjeniś. Wósoba dowěry a zastupujuca wósoba dowěry mógu se kuždy cas z pisnym 

wuzjawjenim pśedsedarstwa, kenž jo wólbne naraźenje jadnotliwego pódpisał, z drugimi wuměniś; 

wuzjawjenje na wjednicu  abo wjednika wólbow jo jano statkowne, gaž jo wótpowědujucy 

wótstawkoju 3 pódpisane. 

(3) Kužde wólbne naraźenje jadnotliwego musy byś nanejmjenjej wót dweju cłonkowu krajnego 

pśedsedarstwa , mjazy nimi wót pśedsedarki abo pśedsedarja abo jadneje zastupnice abo zastupnika, 

pódpisane. Njama-lic zjadnośeństwo krajne pśedsedarstwo, tak stupje  na městno krajnego 

pśedsedarstwa  pśedsedarstwa pśiducych nišych regionalnych zwězkow. Krajne pśedsedarstwo w 

zmysle sady 1 jo teke pśedsedarstwo regionalnego zwězka, kenž wopśimjejo sedleński rum Serbow w 

Bramborskej a Sakskej. 

(4) Do wólbnego naraźenja smějo se jano pśiwześ, chtož jo k tomu dał pisne pśigłosowanje. 

(5) Kandidatka abo kandidat ma napśeśiwo wjednicy abo wjednikoju město pśisegi wobwěsćiś, 

až jo wóna abo wón do wuzwólowanja krajnego sejma wopšawnjona/y a až jo 18. žywjeńske lěto 

zakóńcyła/zakóńcył. Wjednica abo wjednik wólbow jo za pśiwześe takego wobwěsćenja město 

pśisegi pśisłušna/y; wóna abo wón płaśe ako zastojnstwo w zmysle § 156 Knigłow pokuśeńskich 

kaznjow. 

(6) Wólbnemu naraźenjoju jadnotliwego maju se pśipołožyś 

1. wuzjawjenje kandidatki abo kandidata, až wóna abo wón pśigłosujo wólbnemu naraźenjoju 

jadnotliwego, 

2.  wopismo wó zapisanju kandidatki abo kandidata do zapisa wólarjow pó § 12 wótstawk 6   

sada 3, 

3.  wobwěsćenje město pśisegi kandidatki abo kandidata pó wótstawku 5 sada 1 . 

Kužde zjadnośeństwo ma mimo togo swójim wólbnym naraźenjam jadnotliwego pśipołožyś kopiju 

protokola wó póstajenju kandidatkow a kandidatow pó § 21 ako teke wustawki swójogo towaristwa. 

 

 



      § 21 

            Póstajenje kandidatkow a kandidatow 

 

(1) Ako kandidatka abo kandidat na wólbnem naraźenju jadnotliwego móžo se w jadnom 

wólbnem naraźenju jano pomjeniś, chtož jo se na cłonkojskej abo delegatnej zgromaźinje k tomu 

wuzwólił. 

(2) Cłonkojska zgromaźina w zmysle wótstawka 1 jo zgromaźina tych za cas swójogo zejźenja do 

wuzwólowanja krajnego sejma wopšawnjonych cłonkow towaristwa. Delegatna zgromaźina w zmysle 

wótstawka 1 jo zgromaźina tych na takej cłonkojskej zgromaźinje ze swójeje srjejźi wólonych 

delegatow. 

(3) Na zgromaźinu maju se cłonki abo delegaty wót krajnego pśedsedarstwa zjadnośeństwa abo, 

jo-lic krajny zwězk njewobstoj, wót pśedsedarstwow pśiducych nišych regionalnych zwězkow 

nanejmjenjej tśi dny do togo pak jadnotliwje abo pśez zjawne pśipowjeźenje pśepšosyś. Kužda do 

głosowanja wopšawnjona wobźělnica a kuždy do głosowanja wopšawnjony wobźělnik zgromaźiny jo 

wopšawnjona/y naraźiś za pótajmne wólby kandidatki a kandidatow ako teke delegatow. 

Kandidatkam a kandidatam ma se móžnosć daś, sebje a swój program zgromaźinje w pśiměrjonem 

casu pśedstajiś. Na zgromaźinje muse se nanejmjenjej tśi cłonki abo delegaty na głosowanju wobźěliś. 

(4) Kopija protokola wó wólbach kandidatkow a kandidatow z pódaśim formy, městna a casa 

zgromaźiny, formy pśepšosenja, licby pśibytnych cłonkow abo delegatow ako teke wuslědkow wólby 

kandidatkow a kandidatow ma se gromaźe z wólbnymi naraźenjami jadnotliwego zapódaś. Pśi tom 

muse wjednica abo wjednik zgromaźiny a dalšnej dwa cłonka abo delegata, kenž stej se na 

zgromaźinje wobźěliłej, wjednicy abo wjednikoju město pśisegi wobwěsćiś, až su se pominanja 

wótpowědujucy wótstawkoju 3 doźaržali. Wjednica abo wjednik jo k pśiwześu takego wobwěsćenja 

město pśisegi pśisłušna/y; wóna abo wón płaśi ako zastojnstwo w zmysle § 156 Knigłow pokuśeńskich 

kaznjow. 

(5) Nadrobnosći wó zwołanju a zamóžnosći wobzamknjenja zgromaźinow, wólby delegatow za 

delegatnu zgromaźinu ako teke póstupowanja pśi wuzwólowanju kandidatkow a kandidatow rěduju 

zjadnośeństwa. 

 

      § 22 

   Wótstupjenje a smjerś kandidatkow a kandidatow 

 

(1) Kandidatka abo kandidat móžo až do rozsuźenja wó pśizwólenju wólbnego naraźenja 

jadnotliwego (§ 25 wótstawk 3 sada 1) wót kandidatury wótstupiś. Wótstup ma se wjednicy abo 

wjednikoju wólbow pisnje abo ako zapisanje wobwěsćiś a njamóžo se slědk wześ. 

(2) Wótstupijo kandidatka abo kandidat pśed rozsuźenim wó pśizwólenju wólbnych naraźenjow 

jadnotliwego (§ 25 wótstawk 3 sada 1) wót kandidatury abo wumrějo wóna abo wón, tak se 

woglědujo wólbne naraźenje jadnotliwego ako njezapódane. 

(3) Wumrějo kandidatka abo kandidat pó rozsuźenju wó pśizwólenju wólbnych naraźenjow 

jadnotliwego (§ 25 wótstawk 3 sada 1), tak njama smjerś za pśewjeźenje wólby žeden wliw. Pśi 

zwěsćenju wólonych cłonkow abo narownańskich wósobow zemrěte kandidatki abo kandidaty 

wupadnu. 



 

      § 23 

       Slědkśěgnjenje wolbnych naraźenjow jadnotliwego 

 

Wólbne naraźenje jadnotliwego  móžo se až do rozsuźenja wó pśizwólenju (§ 25 wótstawk 3 sada 1) 

pśez zgromadne wuzjawjenje wósoby dowěry a zastupujuceje wósoby dowěry slědk śěgnuś. 

Slědkśěgnjenje wólbnego naraźenja jadnotliwego ma se wjednicy abo wjednikoju wólbow pisnje 

wuzjawiś a njamóžo se slědk wześ. 

 

      § 24 

  Pśedpśespytowanje wólbnych naraźenjow jadnotliwego; wótpóranje brachow 

 

(1)  Wjednica abo wjednik wólbow ma na kuždem wólbnem naraźenju jadnotliwego (§ 25 

wótstawk 3 sada 1) źeń dochada a na slědnem dnju casa zapódaśa (§ 19 wótstawk 2) mimo togo 

dokradny cas zapisaś. Wóna abo wón ma wólbne naraźenja jadnotliwego  bźez komuźenja pó 

dochadu pśespytowaś na pórědnosć a dopołnosć. Zwěsćijo-lic brachy, kenž płaśiwosć wólbnych 

naraźenjow jadnotliwego pótrjefiju, tak wóna abo wón ned informěrujo wósobu dowěry a 

napominajo ju, wurownajobne brachy scasom wótpóraś. Napominanje k wótpóranju brachow ma se 

w aktach zapisaś. 

(2) Pó zakóńcenju casa zapódaśa (§ 19 wótstawk 2) mógu se jano hyšći brachy zapšawym 

płaśecych wólbnych naraźenjow wótpóraś. Płaśece wólbne naraźenje jadnotliwego njepśedlažy, gaž 

1. se forma a cas § 19 wótstawk 2 njejstej doźaržałej, 

2. mě wótpowědujucy wustawkam  zapódajucego towaristwa felujo, 

3.  wólbne naraźenje jadnotliwego njejo wótpowědujucy § 20 wótstawk 2 pódpisane, 

4.  wólbne naraźenje jadnotliwego njejo se zapódało  wót zjadnośeństwa w zmysle § 5 wótstawk 

2 sada 5 Serbskeje kazni , 

5. feluju wustawki zjadnośeństwa   

6. kandidatka abo kandidat jo z njedostatkami pomjenjona/y, tak až jeje abo jogo wósoba njejo 

jasna, abo 

7. felujo pśigłosowańske wuzwjawjenje kandidatki abo kandidata (§ 20 wótstawk 6 sada 1 

numer 1). 

(3) Pó rozsuźenju wó pśizwólenju  wólbnego naraźenja jadnotliwego (§ 25 wótstawk 3 sada 1) jo 

kužde wótpóranje brachow wuzamknjone. 

(4) Pśeśiwo póstajenjam wjednice abo wjednika wólbow w póstupowanju wótpóranja brachow 

jo móžno, se na wósobu dowěry wobrośiś. 

 

      



      § 25 

    Pśizwólenje wólbnych naraźenjow jadnotliwego 

 

(1) Wjednica abo wjednik wólbow pśepšosyjo wósoby dowěry wólbnych naraźenjow 

jadnotliwego na pósejźenje, na kótaremž se wó pśizwólenju naraźenjow jadnotliwego rozsuźijo. 

(2) Wjednica abo wjednik wólbow pśedpołožyjo wólbnemu wuběrkoju wše zapódane wólbne 

naraźenja jadnotliwego a rozpšawijo wó wuslědkach pśedpśespytowanja. 

(3) Wólbny wuběrk rozsuźijo nanejpózdźej na 44. dnju pśed slědnym dnjom listowych wólbow 

wó pśizwólenju wólbnych naraźenjow jadnotliwego. Pśed rozsuźenim ma pśibytna wósoby dowěry 

wólbnego naraźenja jadnotliwego móžnosć dostaś, se k tomu wugroniś. 

(4) Wólbny wuběrk ma wólbne naraźenja jadnotliwego wótpokazaś, gaž 

1. su se pśepózdźe zapódali abo 

2.  pominanjam njewótpowěduju, kenž su se z § 5 Serbskeje kazni a toś togo póstajenja stajili. 

Pśespytowanje internych organizatoriskich procesow zjadnośeństwa (§ 2 wótstawk 3) jo 

wuzamknjone. Rozsuźenje ma se na pósejźenju wólbnego wuběrka k wěsći daś. 

(5) Wjednica abo wjednik wólbow dajo pśizwólone wólbne naraźenja jadnotliwego w tom rěźe, 

ako su w § 26 wótstawk 1 póstajne, bźez komuźenja w Amtskem łopjenje za Bramborsku k wěsći. 

Wózjawjenje wopśimjejo za kužde wólbne naraźenje jadnotliwego te w § 20 wótstawk 2 pomjenjone 

daty; město narodnego datuma a bydleńskeje adrese pak se pódaju pśecej jano lěto naroźenja a 

bydlišćo. 

 

 

§ 26  

Głosowański lisćik  

 

(1) Na głosowańskem lisćiku stoje pśizwólone wólbne naraźenja jadnotliwego z pódaśim 

familijowego mjenja, pśedmjenja (pla wěcej pśedmjenjow to mě abo te mjenja, z kótarymiž se woła), 

pówołanja abo źěłabnosći, datuma naroźenja a bydlišća kandidatki abo kandidata, mjenja a 

ewentualne krotke pomjenjenje zjadnośeństwa ako napšawo wót mjenja kuždeje kandidatki a 

kuždego kandidata krejz za wóznamjenjenje. 

(2) Wjednica abo wjednik wólbow  postajijo barwu a formu głosowańskich lisćikow a howacnych 

pódłožkow listowych wólbow. 

(3) Rěd wólbnych naraźenjow jadnotliwego na głosowańskem lisćiku ma se pó licbje głosow, 

kótarež su kandidatki abo kandidaty pśi slědnych njepósrědnych wólbach rady dostali; pla rownosći 

głosow rozsuźijo alfabetiski rěd mjenjow kandidatkow a kandidatow. Dalšne wólbne naraźenja 

jadnotliwego se pśizamknu w alfabetiskem rěźe kandidatkow a kandidatow. 

 

      § 27   

    Wótedaśe głosa pśez listowe wólby 



 

(1) Za wótedaśe głosa pśez listowe wólby płaśe slědujuce rědowanja: 

1. Wólarka abo wólaŕ wótedajo swóje pěś głose na tu wašnju, až wóna abo wón na 

głosowańskem lisćiku wólbne naraźenja (kandidatki abo kandidaty), kótarymž co wóna abo wón swój 

głos daś, pśez nakśickowanje abo na někaku drugu wašnju wósobinski a wót drugich njewiźone 

njecwibelnje wóznamjenijo. 

2. Chtož cytaś njamóžo abo dla śělnych brachow w połoženju njejo, listowe wólby wósobinski 

wugbaś, móžo wužywaś pomoc wósoby swójeje dowěry (pomocna wósoba). 

3. Wóznamjenjony głosowański lisćik ma se scyniś do wobalki głosowańskego lisćika a zacyniś. 

4. Wólarka, wólaŕ abo pomocna wósoba pódpišo z datumom dnja to na wólbnem łopjenje 

pśedśišćane wobwěsćenje město pśisegi za wólbne wopšawnjenje a za listowe wólby (wótstawk 2 

sada 1 numer 1 a 2)). 

5. Zacynjona wobalka głosowańskego lisćika a pódpisane wólbne łopjeno se scynijotej do 

wólbneje listoweje wobalki. 

6. Wólbna listowa wobalka na se zacyniś. 

7.  Wólbny list ma se tak scasom pósłaś na jadnański běrow, až nanejpózdźej na slědnem dnju 

listowych wólbow až do kóńca wólbnego casa w jadnańskem běrowje dojźo.  

(2) Na wólbnem łopjenje ma wólarka, wólaŕ abo pomocna wósoba město pśisegi wobwěsćiś, až 

1.  jo wólarka abo wólaŕ na slědnem dnju listowych wólbow wopšawnjona/y do wuzwólowanja  

do krajnego sejma a 

2. jo se głosowański lisćik wósobinski abo pó wuraznej wóli wólarki abo wólarja wóznamjenił. 

Wjednica abo wjednik wólbow jo k pśiwześeju takego wobwěsćenja město pśisegi pśisłušna/y; wóna 

abo wón płaśi ako zastojnstwo w zmysle § 156 Knigłow pókuśénskich kaznjow. 

 

(3) Pomaganje pó wótstawku 1 numer 2 ma se na dopołnjenje žycenjow wólarkow abo wólarjow  

wobgranicowaś. Pomocna wósoba jo k pótajmnosći togo zawězana, což jo pśi pomaganju zgóniła wó 

wólbach drugeje wósoby. 

 

 

§ 28 

  Wobchadanje z wólbnymi listami 

 

(1) Jadnański běrow zgromaźijo wólbne listy njewótcynjone a je wuzamkujo. Wón zapišo na 

kuždem na slědnem dnju listowych wólbow pó zakóńcenju wólbnego casa dojźonem wólbnem lisće 

źeń a dokradny cas dochada, na tych wót slědujucego dnja dochadajucych wólbnych listach jano źeń 

dochada. 



(2) Jadnański běrow rozdźělijo wólbne listy na jadnotliwe pśedsedarstwa listowych wólbow, 

pśepódajo kuždemu pśedsedarstwoju listowch wólbow zapis tych ako njepłaśiwe wumjenjonych 

wólbnych łopjenow abo wopowěsć, až njejsu se žedne wólbne łopjenja ako njepłaśiwe wumjenili, a 

stara se wó organizěrowanje a wugótowanje se góźecych rumnosćow a staji pśedsedarstwam 

listowych wólbow trěbne pomocnice a pomocniki k dispoziciji. 

(3) Zapózdźone wólbne listy se wót jadnańskego běrowa pśiwzeju, te we wótstawku 1 pominane 

zapiski se napišu a se njewótcynjone zapakuju. Paket se zazyglujo, wopśimjeśe se napišo a se 

pśechowajo tak dłujko, až jo znicenje wólbnych listow dowólone. 

 

§ 29 

Wótpokazanje wólbnych listow  

 

(1)  Wólbny list ma se wótpokazaś, gaž 

1. wólbny list njejo scasom dojšeł, 

2. we wólbnem lisće žedno abo žedno płaśiwe wólbne łopjeno  njejo, 

3. we wólbnem lisće njejo wobalka głosowańskego lisćika, 

4. daniž wobalka wólbnego lista, daniž wobalka głosowańskego lisćika njejstej zacynjonej, 

5. we wólbnej listowej wobalce jo wěcej wobalkow głosowańskich lisćikow, nic pak samska licba 

płaśecych wólbnych łopjenow z pśedpisanymi wobwěsćenjami město pśisegi k wólbnemu 

wopšawnjenju a listowym wólbam, 

6. wólarka, wólaŕ abo pomocna wósoba pśedpisane wobwěsćenje město pśisegi k wólbnemu 

wopšawnjenju a listowycm wólbam pódpisał/a njejo, 

7.  njejo se wužywał wót jadnańskego běrowa wudany głosowański lisćik abo 

8. jo se wužywała wót jadnańskego běrowa wudana wobalka głosowańskego lisćika, kenž se 

widnje wótchyla wót drugich dla wólbnego pótajmstwa zranjeceje wašnje abo w kótarejž jo někaki 

pśedmjat, kenž dajo se wupśimaś. 

(2) Wótpósłarka abo wótpósłaŕ wótpokazanego wólbnego lista se njelicy ako wólarka abo wólaŕ, 

głose se woglěduju ako njewótedane. 

 

 

§ 30 

 Njepłaśiwe głose  

 

(1) Njepłaśiwe su głose, gaž głosowański lisćik 

1. njejo se wót jadnańskego běrowa wudał, 

2. njama žedno abo wěcej ako pěś wóznamjenjenjow, 

3. wóla wólarki abo wólarja njejo njecwibelnje póznaś, 



4. ma někaki dodank, 

5. ma někake wuměnjenje abo 

6. jo pśešmarnjony, pśeryty abo pśerězany. 

(2) Jo-lic ma płaśiwy głosowański lisćik wěcej wóznamjenjenjow za jadnu kandidatku abo 

jadnogo kandidata, tak se te wóznamjenjenja lice ako jaden głos za wótpowědnu kandidatku abo 

wótpowědnego kandidata. 

(3) Ma głosowański lisćik mjenjej ako pěś wóznamjenjenjow, tak se lice njewótedane głose ako 

njepłaśiwe. 

(4) Jo we wobalce głosowańskego lisćika wěcej głosowańskich lisćikow, tak maju se te 

głosowańske lisćiki ako jaden njepłaśiwy głosowański lisćik licyś. Njejo we wobalce głosowańskego 

lisćika žeden głosowański lisćik, tak ma se ten njewótedany głosowański lisćik ako njepłaśiwy 

głosowański lisćik licyś. 

 

      § 31 

  Zwěsćenje wólbnych wuslědkow pśez pśedsedarstwo listowych wólbow 

 

(1) Njepósrědnje pó zakóńcenju wólbnego casa zwěsćijo pśedsedarstwo listowych wólbow w 

zjawnem pósejźenju wuslědk listowych wólbow. 

(2) Jaden cłonk pśedsedarstwa listowych wólbow wotcynijo wólbne listy jaden za drugim a 

wuwzejo wólbne łopjeno a wobalku głosowańskego lisćika. Jo-lic wólbne łopjeno w zapisu za 

njepłaśiwje wumjenjone wólbne łopjena (§12 wótstawk 8 sada 2) zapisane abo dajo-lic wobmyslenja 

pśeśiwo płaśiwosći wólbnego łopjena, tak se toś te wólbne listy ze swójim wopśimjeśim pód kontrolu 

zastojarki abo zastojarja pśedsedarstwa listych wólbow wusortěruju a pózdźej wótpowědujucy 

wótstawkoju 3 wobźěłaju. Te z wólbnych listow wuwzete wobalki głosowańskich lisćikow se chyśe 

njewótcynjone do wólbnego kašćika; wólbne łopjena se zezběraju. 

(3) Jo-lic nastanu wobmyslenja pśeśiwo wólbnemu listoju, tak rozsuźijo pśedsedarstwo listowych 

wólbow wó pśizwólennju abo wótpokazanju. Wólbny list ma se wót pśedsedarstwa listowych 

wólbow wótpokazaś, gaž pśedlažy staw pó § 29 wótstawk 1 numer 2 do 8. Licba porokowanych, tych 

pó wósebnem wobzamknjenju pśizwólonych a licba wótpokazanych wólbnych listow maju se w 

protokulu zapisaś. Wótpokazane wólbne listy maju se ze swójim wopśimjeśim wusortěrowaś, z 

pśispomnjeśim wóznamjeniś, zasej zacyniś a běžnje numerěrowaś.  

(4) Gaž su se wuwzeli wobalki głosowańskich lisćikow z wólbnych listow a do wólbnego kašćika 

chyśili, wulicyjo a zwěsćijo pśedsedarstwo listowych wólbow wuslědk listowych wólbow. Zwěsćiś ma 

se 

1. licba wólarkow a wólarjow, 

2. licba njepłaśiwych głosow, 

3. licba płaśiwych głosow, 

4. licby wótedanych głosow za jadnotliwe kandidatki a jadnotliwych kandidatow (wólbne 

naraźenja jadnotliwego). 



(5) Pśedsedarstwo listowych wólbow rozsuźijo wó płaśiwosći wótedanych głosow ako teke wó 

wšyknych pšašanjach, kenž su nastali pśi wulicenju a zwěsćenju wuslědkow listowych wólbow. 

Wólbny wuběrk ma pšawo dalšnego pśespytowanja.      

 

      § 32 

       Licenje wólarkow a wólarjow 

 

Za zwěsćenje licby wólarkow a wólarjow se wzeju wobalki głosowańskego lisćika z wólbnego kašćika 

(§ 31 wótstawk 2 sada 3 prědny źěl sady) a se njewótcynjone lice. Pódla togo se licba zgromaźonych 

wólbnych łopjenow (§ 31 wótstawk 3 drugi źěl sady) licy. Jo-lic teke pó wóspjetnem licenju žedna 

rownosć njewujźo, tak ma se to w protokolu zapisaś a, tak daloko ako móžno, wujasniś. W tom paźe 

płaśi licba wobalkow głosowańskich lisćikow ako licba wólarkow a wólarjow. 

 

      § 33 

         Licenje głosow   

 

(1) Pó tom až jo se licba wólarkow a wólarjow zwěsćiła, se lice wótedane głose. Zastojarka abo 

zastojaŕ listowych wólbow abo jaden wót njeje abo njogo póstajony cłonk pśedsedarstwa listowych 

wólbow pśedcytajo z kždego głosowańskego lisćika, za kótaru kandidatku abo za kótarego kandidata 

su se głose wótedali. Pśi toś tom licenju se wusortěruju a se njeźiwa  na głosowańske lisćiki, 

1. kenž su njepłaśiwe, 

2.  kótarychž płaśiwosć njejo wěsta abo 

3. na kótarychž nanejmjenjej jaden głos jo njepłaśiwy abo kótaregož płaśiwosć njejo wěsta.  

Wusortěrowane głosowańske lisćiki jaden cłonk pśedsedarstwa listowach wólbow pśechowajo. 

(2) Pó tom rozsuźijo pśedsedarstwo listowych wólbow wó płaśiwosći wusortěrowanych 

głosowańskich lisćikow a płaśiwosći tych na nich wótedanych głosow. Zastojarka abo zastojaŕ  

listowych wólbow dajo rozsuźenje wustnje k wěsći. Wóna abo wón zapišo na slěznem boce 

głosowańskego lisćika, lěc jo se ako płaśiwy abo njepłaśiwy wumjenił. Na slěznem boce kuždego ako 

płaśiwy wumjenjonego głosowańskego lisćika  zapišo zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow, za 

kótaru kandidatku abo za kótarego kandidata se głose licyli su. Głosowańske lisćiki, wó kótarychž jo 

pśedsedarstwo listowych wólbow pó saźe 1 wósebnje rozsuźiło, maju se běžnje numerěrowaś a 

protokoloju pśiscyniś. 

(3) Pśi licenju njepłaśiwych a płaśiwych głosow maju se wjasć liceńske lisćiny. Licba njepłaśiwych 

głosowańskich lisćikow a licby wótedanych głosow za jadnotliwe kandidatki a za jadnotliwych 

kandidatow se pśepišu do protokola. 

(4) Póžedajo jaden cłonk pśedsedarstwa listowych wólbow pśed pódpisanim protokola  

wóspjetne licenje głosow, tak ma se to pó wótstawkach 1 do 3 wóspjetowaś. Pśicyny za wóspjetne 

licenje maju se do protokola zapisaś. 



(5) Zastojarka  abo zastojaŕ listowych wólbow dajo wót pśedsedarstwa listowych wólbow 

zwěsćony wuslědk listowych wólbow z tymi w § 31 wótstawk 4 pomjenjonymi datami wustnje k 

wěsći. 

 

§ 34 

Nachylny wólbny wuslědk    

 

(1) Ned gaž jo pśedsedarstwo listowych wólbow wuslědk listowych wólbow zwěsćił, dajo jen 

jaden cłonk pśedsedarstwa listowych wólbow wjednicy abo wjednikoju wólbow k wěsći. 

(2) Wjednica abo wjednik wólbow zwěsćijo nachylny wuslědk wólbow w kraju. Wjednica abo 

wjednik wólbow dajo toś ten nachylny wuslědk wólbow wustnje abo w se góźecej formje k wěsći.

  

 

     § 35 

                 Zapiski 

 

(1) Wó wulicenju a zwěsćenju wuslědka listowych wólbow ma pismawjednica abo pismawjednik 

protokol napisaś. Protokol ma se wót cłonkow pśedsedarstwa listowych wólbow pśizwóliś a pódpisaś. 

Zapowěźejo jaden cłonk pśedsedarstwa listowych wólbow swój pódpis, tak ma se pśicyna togo w 

protokolu zapisaś. Protokoloju maju se dodaś: 

1. wólbne listy, kótarež jo pśedsedarstwo listowych wólbow wótpokazało, 

2. głosowańske lisćiki a wobalki głosowańskich lisćikow, wó kótarež jo pśedsedarstwo      

  listowych wólbow wósebnje wobzamknuło, 

3. wólbne łopjena, wó kótarychž jo pśedsedarstwo listowych wólbow wobzamknuło, bźez togo,  

  až su se wólbne listy wótpokazali. 

(2) Zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow ma protokol ze wšymi pśipołožkami bźez 

komuźenja wjednicy abo wjednikoju wólbow pśepódaś. 

(3) Zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow, jadnański běrow a wjednica abo wjednik wólbow  

  maju zawěsćiś, až protokole z pśipołožkami njewopšawnjonym wósobam pśistupne njejsu. 

 

 

 

     § 36 

   Pśepódaśe a pśechowanje wólbnych pódłožkow 

 

(1) Gaž jo pśedsedarstwo listowych wólbow swój nadawk dopołniło, zapakujo jaden cłonk 

pśedsedarstwa listowych wólbow pśecej źělone 



1.  głosowańske lisćiki a 

2. wólbne łopjena, 

tak daloko ako njejsu pó § 35 zgótowanemu protokoloju pśipołožone, zazyglujo jadnotliwe pakety, 

napišo na nje wopśimjeśe a pśepódajo je jadnańskemu běrowoju. Až do pśepódaśa jadnańskemu 

běrowoju ma zastojarka abo zastojaŕ listowych wólbow zawěsćiś, až te w saźe 1 nalicone pódłožki 

njewopšawnjonym wósobam pśistupne njejsu. 

(2) Jadnański běrow ma pakety tak dłujko pśechowaś, až njejo znicenje wólbnych pódłožkow 

pśizwolone. Wón ma zawěsćiś, až pakety njewopšawnjonym wósobam pśistupne njejsu. 

(3) Jadnański běrow ma te we wótstawku 1 pomjenjone pódłožki na pominanje wjednicy abo 

wjednikoju wólbow pśedpołožyś. 

 

     § 37 

   Zwěsćenje wólbnego wuslědka w kraju pśez wólbny wuběrk   

 

(1) Wjednica abo wjednik wólbow pśespytujo protokole pśedsedarstwow listowych wólbow a 

zwěsćijo z pomocu protokolow a zapisa wólarjow wólbny wuslědk w kraju. 

(2) Pó rozpšawjenju wjednice abo wjednika wólbow zwěsćijo wólbny wuběrk dokóńcny wólbny 

wuslědk w kraju. Wón zwěsćijo 

1.  licbu tych w zapisu wólarjow zapisanych do wuzwólowanja wopšawnjonych, 

2. licbu wólarkow a wólarjow, 

3. licbu njepłaśiwych głosowańskich lisćikow 

4.  licbu płaśiwych głosow, 

5. licby wótedanych płaśiwych głosow za jadnotliwu kandidatku a jadnotliwego kandidata   

(wólbne naraźenja jadnotliwego), 

6.  wólone kandidatki a wólonych kandidatow, 

7. narownańske wósoby a jich rěd. 

Wólbny wuběrk jo wopšawnjony, liceńske pórěźenja na zwěsćenjach pśedsedarstwow listowych 

wólbow pśewjasć. 

(3) Jo-lic rozsuźenje z kjablom notne, tak dajo wólbny wuběrk jadnomu ze swójich cłonkow 
nadawk, kjabel napóraś. Kandidatka a kandidat ako teke wjednica abo wjednik wólbow njesměju pśi 
napóranju kjabla pśipódla byś. Pśi śěgnjenju kjabla pśez wjednicu abo wjednika wólbow směju źe 
kandidatki a kandidaty pśipódla byś, nic pak cłonk wuběrka, kótaryž jo kjabel napórał. Rozsuźenje 
pśez kjabel jo źěl wólbnego procesa. 
 
(4) Wulicenju a zwěsćenju se pśizamknjecy dajo wjednica abo wjednik wólbow dokóńcny wólbny 
wuslědk z tymi we wótstawku 2 sada 2  pomjenjonymi datami wustnje k wěsći. 
 
(5) Wó pósejźenju ma se protokol zgótowaś. 



(6) Wjednica abo wjednik wólbow zdźělijo prezidentce abo prezidentoju krajnego sejma 
familijowe mjenja, pśedmjenja, adrese a licby głosow wólonych kandidatkow a kandidatow ako teke 
narownańske wósoby. 
 

     § 38 

   Wózjawjenje dokóńcnego wólbnego wuslědka 

 

(1) Wjednica abo wjednik wólbow wózjawijo ten wót wólbnego wuběrka zwěsćony dokóńcny 
wólbny wuslědk z tymi w § 37 wótstawk 2 sada 2 pomjenjonymi datami w Amtskem łopjenje za 
Bramborsku. 
 
(2)  Wjednica abo wjednik wólbow pśipósćelo prezidentce abo prezidentoju krajnego sejma 
kopiju wózjawjenja pó wótstawku 1 . 
 

 

     § 39 

   Informěrowanje wólonych kandidatkow a kandidatow 

 

Wjednica abo wjednik wólbow informěrujo te wót wólbnego wuběrka ako wuzwólone wumjenjone 
kandidatki  a kandidaty pó wustnem wózjawjenju dokóńcnego wólbnego wuslědka a pokazujo je na 
pśedpise § 40 wótstawk 1 . 
 
 
  
     § 40 
     Pśiwześe wólby 
 
 
(1) Wólona kandidatka abo wólony kandidat jo wólby z dochadom togo na informaciji  pó § 39 
wótegronjecem pisnem wuzjawjenju pśiwzeł. Jo-lic kandidatka abo kandidat w běgu tyźenja pó 
pśiwześu informacije pisne wuzjawjenje njewótedajo, tak se woglěduju wólby pó zakóncenju togo 
tyźenja ako pśiwzete. Wuzjawjenje z wuměnjenim se woglědujo ako wótpokazanje. Wuzjawjenje 
pśiwześa abo wótpokazanja njamóžo se slědk wześ. 
 
(2)  Wjednica abo wjednik wólbow zdźělijo prezidentce abo prezidentoju krajnego sejma ned, 
kótare kandidatki a kandidaty  su wólby pśiwzeli a pla kótarych kandidatkow a kandidatow se 
woglěduju wólby pó wótstawku 1 sada 2 ako pśiwzete ako teke kótare kandidatki a kandidaty su 
wólby wótpokazali. 
 
 
 
 
 
     § 41 
        Tšuśe cłonkojstwa w raźe 
 
 
(1) Conk zgubijo swójo cłonkojstwo w raźe pśez 



 
1. wótrjaknjenje, 
 
2. njepłaśiwe dojśpiśe cłonkojstwa, 
 
3. nowe zwěsćenje wólbnego wuslědka, 
 
4. wótpadnjenje wuměnjenjow wopšawnjenja do wólbow, 
 
5. wótpadnjenje pśicynow za pówołanje narownańskeje wósoby. 
 
Zawiny tšuśa dla drugich kazniskich pśedpisow wobchowaju swóju płaśiwosć. 
 
(2) Wótrjaknjenje jo jano pón statkowne, gaž se prezidentce abo prezidentoju krajnego sejma 
wustnje k zapisoju abo pisnje wuzjawijo. Wótrjaknjenje njamóžo se slědk wześ. Wótrjaknjenje móžo 
se měriś na jaden źeń w pśichoźe. 
 
(3) Prezidentka abo prezident krajnego sejma zwěsćijo tšuśe cłonkojstwa w raźe pó wótstawku 1, 
dalokož njejo tšuśe južo dla płaśecego sudnikojskego wusuźenja nastupiło. 
 
(4) Wótstupjenje cłonka kaznisku statkownosć jogo doněntajšneje źěłabnosći njepótrjefijo. 
 
 
 
     § 42 
   Pówołanje narownańskich wósobow 
 
 
(1) Jo-lic wólona kandidatka abo wólony kandidat wumrějo abo pśiwześe wólby wótpokažo abo 
gaž cłonk rady wumrějo abo howacej pó tom do rady njesłuša, pśejźo městno na pśiducu hyšći ako 
wólonu njewurjaknjonu narownańsku wósobu.    
 
(2) Rěd narownańskich wósobow ma se pó licbje za nju wótedanych głosow. Pśi rownosći licby 
głosow rozsuźijo kjabel, kótaryž ma wjednica abo wjednik wólbow śěgnuś; § 37 wótstawk 3 płaśi 
wótpowědujucy. 
 
(3) Zwěsćenja pó wótstawkach 1 a 2 trjefijo prezidentka abo prezident krajnego sejma. 
 
(4) Prezidentka abo prezident krajnego sejma informěrujo narownańsku wósobu a pokazujo ju 
na pśedpis § 40 wótstawk 1 . 
 
 
 
     § 43 
         Stajanje pśeśiwo wólbam 
 
 
(1) Kuždy kšywowy zwězk (§ 2 wótstawk 2), kužde zjadnośeństwo (§ 2 wótstawk 3), kótarež jo 
zapódało wólbne naraźenje jadnotliwego, kužda kandidatka a kuždy kandidat, kužda do 
wuzwólowanja wopšawnjona wósoba, kótaraž jo pó § 12 stajiła póžedanje na zapisanje do zapisa 
wólarjow, ako teke wjednica abo wjednik wólbow mógu se na zastojnstwowem sudnistwje stajaś 
pśeśiwo wólbam z wobtwarźenim, až se wólby njejsu pó kazniskich pśedpisach wótpowědujucy 
pśigótowali a pśewjedli abo se na někaku drugu njedowólonu wašnju w swójom wuslědku 



wobwliwowali su. Stajanje pśeśiwo wólbam njamóžo se na to zepěraś, až jo se wólbne naraźenje 
jadnotliwego z njepšawom pśizwóliło. Wólby wóstanu płaśiwe, gaž zwěsćone pśejźenje wuslědk 
wólbow njewobwliwujo abo se jano snadnje wustatkujo. 
 
(2) Stajaś pśiśiwo wólbam pó wótstawku 1 musy se nejjěsnjej na slědnem dnju listowych wólbow 
a nejpózdźej dwa tyźenja pó wózjawjenju wólbnego wuslědka (§ 38 wótstawk 1). 
 
(3) Pśeśiwo rozsuźenjam a napšawam, kenž se njepósrědnje na wólbny proces póšěguju, móžo 
se jano z kazniskimi srědkami, kótarež su w Serbskej kazni abo w tom póstajenju pśedwiźone ako w 
procesu stajanja pśeśiwo wólbam zakšacyś. 
 
(4) Stajanje pśeśiwo wólbam njama wótstarkujuce wustatkowanje. 
 
(5) Jo-lic se wólby ako njepłaśiwe wurjaknu, tak se z tym statkownosć tych až do połneje 
kazniskeje mócy rozsuźenja pśiwzetych wobzamknjenjow rady njezměnijo. 
 
 
 
 
 
     § 44 
    Wóspjetne wólby 
 
 
(1) Jo-lic se wólby pó źělach abo ceło ako njepłaśiwe wurjaknu, tak maju se wólby w tej w 
rozsuźenju póstajonej wobměrje wóspjetowaś. Wóspjetne wólby deje se nanejpózdźej šesć  
mjasecow pó nabyśu kazniskeje mócy rozsuźenja pśewjasć. 
 
(2) Za wóspjetne wólby płaśe pón pśedpise Serbskeje kazni a togo póstajenja. 
 
 
 
     § 45 
   Głosowańske lisćiki a pśedśišćane formulary 
 
 
(1) Jadnański běrow wobstarajo głosowańske lisćiki, wobalki a zaspomnjeńki za listowe wólby 
ako teke howacne za pśigótowanje a pśewjeźenje njepósrědnych wólbow rady trěbne pśedśišćane 
formulary. 
 
(2)  Wopśimjeśe a wobměru pśedśišćanych formularow móžo wjednica abo wjednik wólbow 
bližej póstajaś. Wóna abo wón póstaja, kake pśedśišćane formulary maju se teke w serbskej rěcy 
napóraś. 
  
 
     § 46 
            Pomocniki 
 
 
(1) Jadnański běrow stajijo wólbnemu wuběrkoju a pśedsedarstwam listowych wólbow te za jich 
źěłabnosć trěbne pomocniki a pomocne srědki k dispoziciji. Wjednica abo wjednik wólbow pokazujo 
kuždu pomocnicu a kuždego pomocnika na swój zawězk k zamjelcanju wšych w swójej źěłabnosći 
zgónjonych nastupnosćow. 



 
(2) Pomocnice a pomocniki pó wótstawku 1 mógu pśi wulicenju a zwěsćenju wuslědkow 
listowych wólbow ako teke pśi napisanju protokolow sobu statkowaś. 
 
  
 
 

§ 47 
          Zawěsćenje wólbnych pódłožkow 

 
 
(1) Wólbne pódłožki maju se tak pśechowaś, až su pśeśiwo póglědanju njewopšawnjonych 
wósobow šćitane. To płaśi wósebnje za 
 
1.  zapis wólarjow a 
 
2.  zapis wó za njepłaśiwje wurjaknjonych wólbnych łopjenow pó § 12 wótstawk 8 sada 2 .  
 
(2) Informacije ze zapisa wólarjow a ze zapisa wó za njepłaśiwje wurjaknjone wólbne łopjena pó 
§ 12 wótstawk 8 sada 2 směju se jano sudnistwam a pśeslědowańskim pokuśeńskim zastojnstwam za 
wuzgónjowanje pokuśeńskego statka w zwisku z wólbami wudaś. 
 
 
 
     § 48 
       Znicenje wólbnych pódłožkow 
 
 
(1) Zapis wólarjow a zapis wó za njepłaśiwje wurjaknjone wólbne łopjena pó § 12 wótstawk 8 
sada 2 maju se šesć mjasecow pó wózjawjenju dokóńcnego wólbnego wuslědka  ((§ 38 wótstawk 1) 
znicyś, jo-lic wjednica abo wjednik wólbow źiwajucy na wisecy proces stajanja pśeśiwo wólbam něco 
drugego njepóstaja abo gaž wóni pśeslědowańskim pokuśeńskim zastojnstwam za zwěsćenje 
pokuśeńskego statka w zwisku z wólbami wažne byś mógu. 
 
(2) Wuškowne wólbne pódłožki mógu se 60 dnjow pśed nowowólbami znicyś. Wjednica abo 
wjednik wólbow móžo wótchylecy wót sady 1 pśizwóliś, až se wólbne pódłožki jěsnjej znice, gaž 
njejsu za wisecy proces stajanja pśeśiwo wólbam abo za pśeslědowańske pokuśeńske zastojnstwo za 
zwěsćenje pokuśeńskego statka w zwisku z wólbami wažne. 
 
(3) Protokole wólbnego wuběrka a pśedsedarstwow listowych wólbow njelice k wólbnym 
pódłožkam pó wótstawku 2 sada 1 . 
 
 
 
     § 49 
          Kosty wólbow 
 
 
Bramborska zarownajo jadnańskemu běrowoju za pśigótowanje a pśewjeźenje wólbow nastate 
notne wěcne kosty pó droze jadnotliwego wótlicenja. K notnym wěcnym kostam w zmysle sady 1 lice 
kosty za pśestajenje wózjawjenjow a pśedśišćanych formularow w serbskej rěcy. Pśi wustajenju 
kostow se na běžne wěcne kosty ako teke kosty za wužywanje rumow jadnańskego běrowa njeźiwa. 
 



 
 
     § 50 
       Case a terminy ako teke pisna forma 
 
 
(1) Te w tom póstajenju pśedpisane case a terminy se njepódlejše abo se njezměnje z tym, až 
slědny źeń casa abo termina na sobotu, njeźelu abo na kazniski swěźeń padnjo. Wótnowotne 
pśesajźenje do pjerwjejšego stawa jo wuzamknjone. 
 
(2) Tak daloko ako njejo w tom póstajenju hynacej wustajone, muse pśedpisane wuzjawjenja se 

wósobinski a z ruku pódpisaś a pla pśisłušnego městna w originale pśedlažaś; elektroniska forma jo 

wuzamknjona. 

 

 

     § 51 

    Nabyśe płaśiwosći 

 

Toś to póstajenje nabywa płaśiwosć na dnju pó jogo wózjawjenju. 

 

Podstupim, dnja 15. septembra 2014 

 

        ministaŕ nutśikownego 

     Ralf Holzschuher 

 

 


