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VOĽBY V SKRATKE,
KTORÉ SA USKUTOČNIA 21. JÚNA 2020
Zúčastnením sa volieb a krúžkovaním poradového čísla pred názvom
volebnej listiny na hlasovacom lístku, Vy sa zúčastníte volieb 250 poslancov
Národného zhromaždenia Srbskej republiky, ktorí vo Vašom mene a v
mene všetkých občanov Srbskej republiky budú schvaľovať zákony a iné
akty, voliť vládu a iných funkcionárov a vykonávať kontrolu vlády a iných
štátnych orgánov.
Kandidátov na národných poslancov nominujú politické strany,
koalície politických strán a skupiny občanov.

Môžem hlasovať?
Vo voľbách národných poslancov Národného zhromaždenia môžete
hlasovať:
• Ak ste štátnym občanom/občiankou Srbskej republiky
• Ak máte 18 rokov alebo viac
• Ak máte spôsobilosť na právne úkony
• Ak máte trvalý pobyt v Srbskej republike

Ako môžem voliť v zahraničí?
Ak v deň volieb bývate v zahraničí, musíte podať žiadosť o zapísanie
údaja do zoznamu voličov, že v nadchádzajúcich voľbách budete hlasovať v
zahraničí.
Túto
žiadosť
predložíte
diplomaticko-konzulárnemu
zastupiteľstvu Srbskej republiky, aj to do 30. mája 2020.
Diplomaticko-konzulárne zastupiteľstvá postúpia Vašu žiadosť
okresnej/mestskej správe podľa miesta Vášho trvalého pobytu v Srbskej
republike.
Ak ste zapísaný v zozname voličov, okresná/mestská správa vynesie
rozhodnutie, že ste vyjadrili želanie hlasovať podľa miesta vášho pobytu v
zahraničí.

Som zapísaný/á vo voličskom zozname?
O tom, či ste zapísaný v zozname voličov, môžete zistiť zadaním dotazu
na webovú stránku https://upit.birackispisak.gov.rs.
Ak nie ste zapísaný v zozname voličov alebo ak v ňom nie sú správne
uvedené Vaše údaje, potrebné je podať žiadosť o zmenu údajov v zozname
voličov okresnej/mestskej správe v mieste Vášho trvalého pobytu v Srbskej
republike, alebo prostredníctvom diplomaticko-konzulárneho
zastupiteľstva, až po uzavretie zoznamu voličov, respektíve do 5. júna
2020.
Po uzavretí zoznamu voličov, až do 17. júna 2020 môžete podať
žiadosť o zápis alebo zmenu v zozname voličov Ministerstvu štátnej správy
a miestnej samosprávy priamo alebo prostredníctvom Vašej
okresnej/miestnej správy, podľa miesta Vášho trvalého pobytu v Srbskej
republike.
Vy sa zapisujete v zozname voličov podľa miesta posledného trvalého
pobytu pred odchodom do zahraničia, respektíve podľa miesta posledného
trvalého pobytu jedného z Vašich rodičov.

Kde môžem hlasovať?
Po určení volebných miestností na hlasovanie v zahraničí
Republikovou volebnou komisiou, okresná/mestská správa podľa miesta
Vášho trvalého pobytu v Srbskej republike vynesie rozhodnutie, že budete
hlasovať podľa miesta Vášho pobytu v zahraničí, ako i o názve volebnej
miestnosti, kde budete hlasovať, ktore Vám bude doručené.
Ak nie je určená konkrétna volebná miestnosť, v ktorej ste vyjadrili
želanie hlasovať podľa miesta vášho pobytu v zahraničí, budete môcť
hlasovať iba v Srbskej republike, respektíve podľa miesta Vášho trvalého
pobytu v Srbskej republike.

Kedy môžem hlasovať?
Hlasovanie sa uskutoční 21. júna 2020, pričom v závislosti od
časového pásma, v ktorom sa hlasuje v zahraničí, určuje Republiková
volebná komisia dátum a čas začiatku a konca hlasovania v zahraničí.
Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 a zatvárajú sa o 20:00 hodine.
Počas tohto časového obdobia môžete hlasovať kedykoľvek.
Ak sa ocitnete vo volebnej miestnosti pri zatváraní volebnej miestnosti
alebo priamo pred ňou, bude Vám umožnené hlasovať.

Aký doklad potrebujem aby som mohol/la hlasovať?
Aby ste mohli hlasovať musíte preukázať svoju totožnosť. Totožnosť
sa preukazuje iba platným občianským preukazom alebo cestovným
pasom.
Ak vypršala doba platnosti Vášho občianskeho preukazu alebo
pasu, okrem občianského preukazu alebo cestovného pasu, ktorých
platnosť vypršala, prineste so sebou i potvrdenie, že ste požiadali
Ministerstvo vnútra o vydanie nového občianskeho preukazu alebo
cestovnérho pasu.
V prípade, že máte iné priezvisko ako priezvisko zapísané vo
výpise zo zoznamu voličov, volebný výbor Vám umožní hlasovať, ak na
základe fotografie a rodného čísla, v doklade preukazujúcom Vašu totožnosť,
možno zistiť, že ide o osobu zapísanú vo výpise zo zoznamu voličov.
Pri zisťovaní totožnosti, želateľné je predložiť aj oznámenie o dni
a čase uskutočnenia volieb, ktoré by Vám malo byť doručené najneskôr päť
dní pred voľbami.

Čo sa deje, keď prídem voliť?
Keď prídete do svojej volebnej miestnosti v deň volieb, členovia
volebného výboru:
 skontrolujú Vám pravý ukazovák pomocou UV lampy, aby zistili
či ste už hlasovali
 zistia Vašu totožnosť, kontrolou údajov z Vášho občianského
preukazu alebo cestovného pasu

 nájdu Vaše meno vo výpise zo zoznamu voličov a zakrúžkujú
poradové číslo pred Vaším menom
 požiadajú Vás, aby ste sa podpísali vo výpise zo zoznamu voličov
 odovzdajú Vám hlasovací lístok
 sprejom Vám označia pravý ukazovák
 edukujú Vás o spôsobe hlasovania a nasmerujú Vás na miesto
určené na hlasovanie

Aký je spôsob hlasovania?
Keď sa dostanete na miesto určené na hlasovanie, oboznámite sa s
obsahom hlasovacieho lístka, ktorý Vám bol doručený. Hlasovací lístok
obsahuje zoznam všetkých volebných listín, ktoré sa zúčastňujú volieb.
Hlasujete zakrúžkovaním poradového čísla pred menom názvu
volebnej listiny, za ktorú chcete hlasovať.
Hlasujete samostatne a tajne (za paravánom, ktorý zabezpečuje
tajnosť hlasovania).
Po zakrúžkovaní poradového čísla, hlasovací lístok zložte a vložte ho
do volebnej schránky.

Ako hlasovať prostredníctvom pomocníkov?
Ak niektorý volič nemôže samostatne hlasovať vo volebnej miestnosti
(negramotná osoba), má právo priviesť pomocníka do volebnej miestnosti,
ktorý namiesto neho vyplní hlasovací lístok/hlasovacie lístky tak, ako mu to
určí volič.

PRIPOMIENKOVAČ PRE HLASOVANIE
❶ skontrolujte, či ste zapísaný v zozname voličov
❷ podajte žiadosť o zápis/zmenu v zozname voličov okresnej/mestskej
správe podľa miesta Vášho trvalého pobytu v Srbskej republike alebo
prostredníctvom diplomaticko-konzulárného zastupiteľstva, ak je to
potrebné
❸ podajte žiadosť diplomaticko-konzulárnemu zastupiteľstvu Srbskej
republiky o zapísanie údajov do zoznamu voličov, že v nadchádzajúcich
voľbách budete hlasovať v zahraničí
❹ skontrolujte, v ktorej volebnej miestnosti hlasujete, respektíve v ktorom
výpise zo zoznamu voličov ste zapísaný
❺ naplánujte si Váš príchod do volebnej miestnosti v deň volieb
❻ skontrolujte, či máte platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
❼ ak máte akékoľvek pochybnosti, informujte sa u členov volebného
výboru o spôsobe hlasovania
❽ ak nemôžete hlasovať samostatne, priveďte si pomocníka do volebnej
miestnosti

