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KRÁTCE O VOLBÁCH                                      

KTERÉ SE BUDOU KONAT 21. ČERVNA 2020 

Odezváním k volbám a zaokrouhlením pořadového čísla před názvem 
volební listiny na hlasovacím lístku, vy se zúčastníte na volbách 250 
národních poslanců Národní sněmovny Srbské republiky, kteří vašim 
jménem a jménem všech občanů Srbské republiky, budou vynášet zákony a 
jiné listiny, volit Vládu a jiné funkcionáře a provádět kontrolu Vlády a 
jiných státních orgánů. 

Kandidáty pro národní poslance navrhují politické strany, koalice 
politických stran a skupiny občanů. 

 

Zdali můžu volit? 

 Na volbách pro národní poslance Národní sněmovny můžete volit: 

 když jste státní příslušník/příslušnice Srbské republiky 

 když jste naplnili 18 let života 

 když jste schopni samostatně jednat 

 když máte pobyt v Srbské republice. 

Jak mám volit v zahraničí? 

 

 V případě že pobýváte v zahraničí v den voleb, musíte podat žádost 
aby se do seznamu voličů zapsal údaj o tom, že na nadcházejících volbách 
budete volit v zahraničí. Tuto žádost podáváte na diplomaticko-
konzulárním zastupitelství Srbské republiky, a to do 30. května roku 
2020. 

 Diplomaticko-konzulární zastupitelství vaší žádost postoupí obvodní 
/městské správě podle místa vašeho bydliště v Srbské republice. 

 Když jste zapsaní do seznamu voličů, obvodní/městská správa 
vynese rozhodnutí o tom, že jste se vyjádřil že si přejete volit podle místa 
pobytu v zahraničí. 



  

 

Zdali jsem zapsán do seznamu voličů? 

 

Můžete si ověřit zdali jste zapsáni do seznamu voličů dotazem na 
internetové stránce https://upit.birackispisak.gov.rs 

V případě, že nejste zapsáni do seznamu voličů či jsou v něm 
nepřesně zapsané vaše údaje, podejte žádost o zápis či změnu v seznamu 
voličů přímo obvodní/městské správě podle místa svého pobytu v Srbské 
republice nebo prostřednictvím diplomaticko-konzulárního zastupitelství 
až do uzavření seznamu voličů, případně do 5. června r. 2020. 

Po uzavření seznamu voličů, až do dne 17. června roku 2020, 
žádost o zápis či změnu v seznamu voličů  můžete podat Ministerstvu státní 
správy a lokální samosprávy, přímo nebo prostřednictvím vaší 
obvodní/městské správy podle místa vašeho bydliště v Srbské republice. 

Vy se zapisujete do seznamu voličů  podle posledního bydliště před 
odchodem do zahraničí, případně posledním bydlišti jednoho z vašich 
rodičů. 

 

Kde můžu volit? 

 

 Po stanovení volebních míst pro hlasování v zahraničí ze strany 
Republikové volební komise, obvodní/městská správa podle místa vašeho 
pobytu v Srbské republice vynese rozhodnutí o tom, že budete volit podle 
místa pobytu v zahraničí a určí název volebního místa na kterém budete 
volit, a které vám bude doručeno. 

 Když není stanoveno volební místo na kterém jste vyjádřili přání 
volit podle místa pobytu v zahraničí, budete moci volit jen v Srbské 
republice, případně podle místa vašeho bydliště v Srbské republice.  

 

Kdy můžu volit? 

 

Volby se konají dne 21. června roku 2020, přičemž pro hlasování v 
zahraničí Republiková volební komise stanoví datum a dobu začátku a 
ukončení hlasování v závislosti na časovém pásmu ve kterém se koná 
hlasování v zahraničí. 

https://upit.birackispisak.gov.rs/


  

Volební místa se otevírají v 7,00 hodin, a zavírají se v 20,00 hodin. 
Můžete volit v jakékoli chvíli v tomto časovém úseku. 

Když se budete nacházet na volebním místě před uzavřením 
volebního místa nebo bezprostředně před ním, bude vám umožněno volit. 

 

Který doklad si mám vzít abych mohl/a volit? 

 

 Abyste volili musíte prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje 
jen platným občanským průkazem či cestovním pasem. 

Když lhůta platnosti vašeho občanského průkazu či cestovního 
pasu uplynula, s sebou si kromě, vypršelého občanského průkazu či 
cestovního pasu, přineste také potvrzení o tom že jste Ministerstvu 
vnitřních věcí podali žádost o vystavení nového občanského průkazu či 
cestovního pasu. 

V případě, že máte jiné příjmení než je ono které máte zapsané ve 
výpise ze seznamu voličů, volební výbor vám umožní volit, když na 
základě fotografie a rodného čísla JMBG v dokladu kterým prokazujete svojí 
totožnost, je možné stanovit že se jedná o osobu která je zapsaná ve výpise 
z seznamu voličů. 

Při stanovení totožnosti, žádoucí je abyste předal také písemnou 
informaci o dni a době uskutečnění voleb která by vám měla být doručena 
nejpozději pět dní před volbami. 

 

Co se bude dít když půjdu volit? 

 

 Když v den voleb přijdete na své volební místo, členové volebního 
výboru: 

 otestují váš pravý ukazováček UV lampou, aby stanovili zdali jste už 
volili 

 stanoví vaší totožnost, prověřováním údajů z vašeho občanského 
průkazu či cestovního pasu 

 vyhledají si vás ve výpise ze seznamu voličů a zaokrouhlí pořadové 
číslo před vašim jménem 

 požádají vás aby jste se podepsali do výpisu ze seznamu voličů 

 předají vám volební lístek 



  

 označí vám pravý ukazováček sprajem 

 poučí vás o způsobu hlasování a pošlou vás k místu určeném k 
hlasování. 

 

Jakým způsobem se volí? 

 

Když přistoupíte k místu určeném k hlasování, je zapotřebí abyste se 
seznámili s obsahem volebního lístku který vám byl předán. Volební lístek 
obsahuje seznam všech volebních listin které se zúčastňují ve volbách. 
Volíte tak, že zaokrouhlíte pořadové číslo před názvem volební listiny 
kterou chcete volit. 

Volíte sami a v utajení (za přepážkou která zajišťuje tajnost 
hlasování).  

Když zaokrouhlíte pořadové číslo, volební lístek přehněte a vhoďte 
jej do volební urny. 

 

Jak volit za asistence pomocníka? 

 

Když některý z voličů není schopen samostatně volit na volebním 
místě (negramotná osoba), má právo si přivést pomocníka na volební místo 
který za něj vyplní volební lístek/volební lístky tak jak mu to volič určí.  

 



  

 

PŘIPOMÍNKOVÝ LIST K HLASOVÁNÍ 

 

  

❶ Zkontrolujte si zdali jste zapsáni do seznamu voličů 

 

❷ Podejte žádost o zápis/změnu ve seznamu voličů  obvodní 
/městské správě podle místa vašeho bydliště v Srbské republice či 
prostřednictvím diplomaticko-konzulárního zastupitelství, když je to 
zapotřebí 

 

❸ Podejte žádost diplomaticko-konzulárnímu zastupitelství Srbské 
republiky aby se do seznamu voličů  zapsal údaj že budete na 
nastávajících volbách volit v zahraničí 

 

❹ Zkontrolujte si na kterém volebním místě volíte, případně kde jste 
zapsáni do výpisu ze seznamu voličů 

 

❺ Naplánujte si váš příchod na volební místo v den voleb 

 

❻ Zkontrolujte si zdali máte platný občanský průkaz či cestovní pas 

 

❼ Informujte se u členů volebního výboru o způsobu hlasování, máte 
li jakékoli pochybnosti 

 

❽ Přiveďte si pomocníka k volebnímu místu když nejste schopni 
samostatně volit 


