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KÖZTÁRSASÁGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

RÖVIDEN A 2020. JÚNIUS 21-ÉN MEGTARTANDÓ
VÁLASZTÁSOKRÓL
A választásokon való megjelenéssel és a választási lista neve előtti
sorszám bekarikázásával rész vesz a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése
250 népképviselőjének választásában, akik az Ön és a Szerb Köztársaság
valamennyi polgára nevében törvényeket és egyéb aktusokat hoznak meg,
megválasztják a Kormányt és más szerveket.
A népképviselők jelöltjeit a politikai pártok, a politikai pártkoalíciók és
polgárok csoportjai javasolják.

Szavazhatok-e?
A Nemzetgyűlés népképviselőinek megválasztásán szavazhat:
 Ha a Szerb Köztársaság állampolgára
 Ha betöltötte 18. életévét
 Ha cselekvőképes
 Ha lakcíme a Szerb Köztársaságban van

Hogy szavazhatok külföldön?
Abban az esetben, ha a választások napján külföldön tartózkodik,
kérelmet kell benyújtania annak az adatnak a választói névjegyzékbe való
bejegyzése iránt, hogy a küszöbön álló választásokon külföldön fog szavazni.
Ezt a kérelmet a Szerb Köztársaság diplomáciai-konzuli képviseleténél
nyújtja be, éspedig 2020. május 30. napjáig.
A diplomáciai-konzuli képviselet az Ön kérelmét továbbítja a Szerb
Köztársaságban levő lakhelye szerinti községi/városi közigazgatási hivatal
felé.
Abban az esetben, ha nincs bejegyezve a választói névjegyzékbe,
községi/városi közigazgatási hivatal határozatot hoz arról, hogy óhaját
fejezte ki külföldi tartózkodási helye szerint szavazni.

Be vagyok-e jegyezve a választói névjegyzékben?
Azt, hogy be van-e jegyezve a választói névjegyzékben, ellenőrizheti a
https://upit.birackispisak.gov.rs weboldal lekérdezésével.
Abban az esetben, ha nincs bejegyezve a választói névjegyzékben vagy
abban tévesen vannak beírva adatai, a Szerb Köztársaságban levő lakcíme
szerinti községi/városi közigazgatási hivatalnál vagy a diplomáciai-konzuli
képviseletnél a választói névjegyzék lezárásáig, illetve 2020. június 5.
napjáig kérelmet kell benyújtania az adatok módosítása iránt a választói
névjegyzékben.
A választói névjegyzék lezárását követően, egészen 2020. június 17.
napjáig, a bejegyzés vagy módosítás iránti kérelmet benyújthatja az Állami
Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumnál, közvetlen vagy a
Szerb Köztársaságban levő lakcíme szerinti községi/városi közigazgatási
hivatala révén.
A választói névjegyzékbe a külföldre való távozása előtti utolsó
lakcíme, illetve egyik szülőjének utolsó lakcíme szerint kerül bejegyzésre.

Hol szavazhatok?
Miután a Köztársasági Választási Bizottság meghatározza a külföldi
szavazóhelyeket, Szerb Köztársaságban levő lakcíme szerinti községi/városi
közigazgatási hivatal határozatot hoz, hogy külföldi tartózkodási helye
szerint fog szavazni, valamint a szavazóhely nevéről. ahol szavaz, amelyet
megküldenek Önnek.
Abban az esetben, ha nincs meghatározva a szavazóhely, ahol külföldi
tartózkodási helye szerint szeretne szavazni, csak a Szerb Köztársaságban
szavazhat, illetve a Szerb Köztársaságban levő lakóhelye szerint.

Mikor szavazhatok?
A szavazás 2020. június 21. napján kerül lebonyolításra, azzal, hogy
külföldi szavazás esetében a Köztársasági Választási Bizottság meghatározza

a szavazás dátumát és kezdetének, valamint befejezésének időpontját, az
időzónától függően, amelyben a szavazás történik külföldön.
A szavazóhelyek 7,00 órakor nyílnak és 20,00 órakor zárnak. Ebben
az időszakban bármely pillanatban szavazhat.
Abban az esetben, ha a szavazóhely bezárásakor a szavazóhelyen vagy
közvetlen előtte tartózkodik, lehetővé teszik az Ön számára a szavazást.

Melyik dokumentumot kell magammal vinni, a
szavazáshoz?
Annak érdekében, hogy szavazhasson, bizonyítani kell identitását.
Identitását csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel
bizonyíthatja.
Abban az esetben, ha személyi igazolványának vagy útlevelének
érvényessége lejárt, a lejárt személyi igazolvány vagy útlevél mellett hozza
magával az igazolást is, hogy a Belügyminisztériumnál benyújtotta a
kérelmet új személyi igazolvány vagy útlevél kiállítására.
Abban az esetben, ha a választói névjegyzék kivonatában
bejegyzetthez viszonyítva eltérő családi neve van, a szavazatszedő
bizottság lehetővé teszi az Ön számára, hogy szavazzon, ha az identitást
igazoló dokumentumban szereplő fénykép és személyi szám alapján
megállapítható, hogy arról a személyről van szó, aki a választói névjegyzék
kivonatán van bejegyezve.
Az identitás megállapításakor kívánatos átadni az értesítést is a
választás napjáról és idejéről, amelyet a választás előtt legkésőbb öt nappal
kellet elküldeni az Ön számára.

Mi történik, amikor elmegyek szavazni?
Amikor a szavazás napján eljön szavazóhelyére, a szavazatszedő
bizottság tagjai:
 UV lámpával ellenőrzik jobb mutatóújját, hogy megállapítsák,
szavazott-e már
 a személyi igazolványában vagy útlevelében szereplő adatok
ellenőrzésével megállapítják identitását

 megtalálják Önt a választói névjegyzék kivonatában és
bekarikázzák a neve előtti sorszámot
 kérik Öntől, írjon alá a választói névjegyzék kivonatán
 átadják Önnek a szavazólapot
 jobb mutatóújját megjelölik spayjal
 kioktatják Önt a szavazás módjáról és útbaigazítják a szavazásra
előirányzott helyre

Hogyan kell szavazni?
Amikor a szavazásra előirányzott helyen megjelenik, meg kell
ismerkednie a szavazólap tartalmával, amelyet kapott. A szavazólap
tartalmazza a szavazáson résztvevő összes választási lista jegyzékét. Úgy kell
szavazni, hogy bekarikázza a választási lista neve előtti sorszámot,
amelyre óhajt szavazni.
Egyedül szavaz titokban (spanyolfal mögött, amely lehetővé teszi
a szavazás titkosságát).
Amint bekarikázza a sorszámot, a szavazólapot össze kell hajtania és
bedobni a szavazóurnába.

Hogyan kell szavazni segítőtárs segítségével?
Abban az esetben, ha valamely szavazópolgárnak nincs lehetősége
önállóan szavazni a szavazóhelyen (írástudatlan személy), joga van a
szavazóhelyre magával vinni segítőtársat, aki helyette kitölti a
szavazólapot/szavazólapokat, úgy, ahogy azt a szavazópolgár elrendeli.

EMLÉKEZTETŐ A SZAVAZÁSHOZ
❶

ellenőrizze, bejegyezték-e a választói névjegyzékbe

❷ nyújtson be kérelmet a Szerb Köztársaságban levő lakóhelye szerinti
községi/városi közigazgatási hivatalhoz vagy a diplomáciai-konzuli
képviselet révén a személyi adatok módosítása/helyesbítése iránt , ha arra
szükség van

❸ nyújtson be kérelmet a Szerb Köztársaság diplomáciai-konzuli
képviseletéhez, hogy a választói névjegyzékbe bejegyezzék azt az adatot,
hogy a küszöbönálló választásokon külföldön fog szavazni
❹ ellenőrizze, melyik szavazóhelyen szavaz, illetve hol van bejegyezve a
választói névjegyzék kivonatában
❺

tervezze jövetelét a szavazóhelyre a szavazás napján

❻ ellenőrizze, érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel
rendelkezik-e
❼ tájékozódjon a szavazatszedő bizottság tagjainál a szavazás módjáról,
ha bármilyen dilemmája van
❽ hozzon magával segítőtársat a szavazóhelyre, ha nincs lehetősége
önállóan szavazni

