UDHËZUES PËT TË
VOTUAR JASHTË VENDIT

KOMISIONI REPUBLIKAN I ZGJEDHJEVE

SHKURTIMISHT PËR ZGJEDHJET QË DO TË MBAHEN
ME 21 QERSHOR 2020
Duke shkuar në votime dhe duke qarkulluar numrin rendor përpara emrit
të listës elektorale në fletëvotim, do të merrni pjesë në zgjedhjen e 250
deputetëve të Asamblesë Kombëtare të Republikës së Serbisë, të cilët, në
emrin tuaj dhe në emër të të gjithë qytetarëve të Republikës së Serbisë, do
të miratojnë ligje dhe akte të tjera. zyrtarë të tjerë dhe kontrollojnë
Qeverinë dhe organet e tjera shtetërore.
Kandidatët për deputetë emërohen nga partitë politike, koalicionet e
partive politike dhe grupet e qytetarëve.

A mund të votoj?
Në zgjedhjet për deputetë të Asamblesë Kombëtare, ju mund të votoni:
• Nëse jeni qytetar i Republikës së Serbisë
• Nëse jeni 18 vjeç ose më i vjetër
• Nëse keni aftësi ligjore
• Nëse banoni në Republikën e Serbisë

Si mund të votoj jashtë vendit?
Nëse qëndroni jashtë vendit ditën e zgjedhjeve, duhet të paraqisni një
kërkesë për të futur në listën e zgjedhësve informacionin që do të votoni
jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme. Ju e paraqisni atë kërkesë në
misionin diplomatik-konsullor të Republikës së Serbisë, deri më 30 maj
2020.
Misionet diplomatike dhe konsullore ia përcjellin kërkesën tuaj
administratës komunale / qytetit sipas vendbanimit tuaj në Republikën e
Serbisë.

Nëse jeni regjistruar për të votuar, administrata komunale / qyteti do të
marrë një vendim që ju keni shprehur dëshirën për të votuar në bazë të
vendbanimit tuaj jashtë vendit

A jam regjistruar për të votuar?
Ju mund të kontrolloni nëse jeni regjistruar në listën e zgjedhësve duke
kërkuar në faqen e internetit https://upit.birackispisak.gov.rs.
Nëse nuk jeni i regjistruar në listën e zgjedhësve ose të dhënat tuaja janë
futur gabimisht në të, paraqisni një kërkesë për regjistrim ose ndryshim në
listën e zgjedhësve direkt në administratën komunale / qytetit, sipas
vendbanimit tuaj në Republikën e Serbisë ose përmes një misioni
diplomatiko-konsullor deri në përfundimin e listës së zgjedhësve. 5 qershor
2020.
Pas përmbylljes së listës së zgjedhësve, deri më 17 qershor 2020, mund të
paraqisni një kërkesë për regjistrim ose ndryshim në listën e zgjedhësve
Ministrisë së Administrimit të Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale, direkt ose
përmes administratës komunale / qytetit, sipas vendbanimit tuaj në
Republikën e Serbisë.
Ju jeni regjistruar në listën e votuesve sipas vendbanimit të fundit përpara
se të shkoni jashtë vendit, domethënë vendbanimin e fundit të njërit prej
prindërve tuaj.

Ku mund të votoj?
Pas përcaktimit të vendvotimeve për votim jashtë vendit nga Komisioni
Republikan i Zgjedhjeve, administrata komunale / qyteti sipas vendbanimit
tuaj në Republikën e Serbisë do të marrë një vendim që ju do të votoni
sipas vendbanimit tuaj jashtë vendit dhe emrin e vendvotimit ku do të
votoni. për të ofruar
Nëse vendvotimi ku keni shprehur dëshirën tuaj për të votuar sipas
vendbanimit tuaj jashtë nuk është përcaktuar, ju do të keni mundësi të
votoni vetëm në Republikën e Serbisë, d.m.th. sipas vendbanimit tuaj në
Republikën e Serbisë.

Kur mund të votoj?
Votimi bëhet në 21 qershor 2020, me Komisionin Republikan të Zgjedhjeve
që përcakton datën dhe kohën e fillimit dhe mbarimit të votimit për votim
jashtë vendit, në varësi të zonës kohore në të cilën zhvillohet votimi jashtë
vendit.
Vendvotimet hapen në 7:00 të mëngjesit dhe mbyllen në 8:00 të mëngjesit.
Ju mund të votoni në çdo kohë gjatë kësaj periudhe kohore.
Nëse e gjeni veten në një vendvotim kur mbyllni një vendvotim ose
drejtpërdrejt para jush, do t'ju lejohet të votoni.

Cilin dokument më duhet të sjell për të votuar?
Për të votuar, duhet të vërtetoni identitetin tuaj. Identiteti vërtetohet vetëm
nga një kartë identiteti ose pasaportë e vlefshme.
Nëse periudha e vlefshmërisë së kartës tuaj të identitetit ose pasaportës ka
skaduar, përveç kartës së identitetit ose pasaportës së skaduar, sillni me
vete një konfirmim që keni paraqitur një kërkesë në Ministrinë e
Brendshme për lëshimin e një karte të re identiteti ose pasaporte.
Në rast se ju keni një mbiemër të ndryshëm në lidhje me atë të futur në
fragment nga lista e zgjedhësve, bordi i votimit do t'ju lejojë të votoni nëse
bazuar në foto dhe JMBG në dokumentin që vërteton identitetin tuaj mund
të përcaktojë se është një person i regjistruar në fragment nga lista e
zgjedhësve.
Kur vendosni identitetin tuaj, këshillohet të paraqisni një njoftim në ditën
dhe kohën e zgjedhjeve, e cila duhet t'ju dorëzohet jo më vonë se pesë ditë
para zgjedhjeve.

Çfarë ndodh kur shkoj të votoj?
Kur mbërrini në qendrën tuaj të votimit ditën e zgjedhjeve, anëtarët e
komitetit të vendvotimeve:
• do të kontrollojë gishtin tuaj të indeksit të djathtë me një llambë UV për të
parë nëse tashmë keni votuar

• do të vendosë identitetin tuaj duke kontrolluar të dhënat nga karta juaj e
identitetit ose pasaportës
• do t'ju gjejë në fragmentin nga lista e zgjedhësve dhe do të rrethojë
numrin rendor përpara emrit tuaj
• do t'ju kërkojë të nënshkruani një ekstrakt nga lista e votuesve
• do t'ju dorëzojë një fletëvotim
• spërkatni gishtin tuaj të djathtë
• do t'ju mësojë se si të votoni dhe t'ju drejtojë në vendin e parashikuar për
votim

Cila është mënyra për të votuar?
Kur të keni hyrë në vendin e parashikuar për votim, duhet të njiheni me
përmbajtjen e fletës së votimit që ju është dorëzuar. Fleta e votimit
përmban një listë të të gjitha listave elektorale që marrin pjesë në zgjedhje.
Ju votoni duke qarkulluar numrin rendor përpara emrit të listës elektorale
për të cilën dëshironi të votoni.
Ju votoni vetëm dhe në fshehtësi (pas një ekrani që siguron fshehtësinë e
votës).
Kur të keni qarkulluar numrin rendor, duhet të palosni votën dhe ta
vendosni në kutinë e votimit.

Si të votoni me ndihmën e ndihmësve?
Nëse një votues nuk është në gjendje të votojë në mënyrë të pavarur në
qendrën e votimit (person analfabetë), ai / ajo ka të drejtë të sjellë një
ndihmës në qendrën e votimit i cili do të plotësojë fletën e votimit / fletët e
votimit në vend të tij siç përcaktohet nga votuesi.

KUJTESË VOTIMI
❶ sigurohuni që të jeni regjistruar për të votuar

❷ paraqisni një kërkesë për regjistrim / ndryshim në listën e zgjedhësve
në administratën komunale / të qytetit sipas vendbanimit tuaj në
Republikën e Serbisë ose përmes një misioni diplomatik ose konsullor, nëse
është e nevojshme
❸ paraqisni një kërkesë në misionin diplomatik dhe konsullor të
Republikës së Serbisë për të futur në listën e zgjedhësve informacionin që
do të votoni jashtë vendit në zgjedhjet e ardhshme
❹ kontrolloni në cilën vendvotim po votoni, d.m.th. ku jeni regjistruar në
fragmentin nga lista e zgjedhësve
❺ Planifikoni mbërritjen tuaj në qendrën e votimit ditën e zgjedhjeve
❻ Sigurohuni që keni një kartë identiteti ose pasaportë të vlefshme
❼ Informoni anëtarët e komitetit të vendvotimeve për mënyrën e votimit,
nëse keni dyshime
❽ Merrni një ndihmës në qendrën e votimit nëse nuk jeni në gjendje të
votoni vetë

