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A k6ztdrsas6gi elncik megvdlasztdsdra kiirt v6laszt6sokr6l sz6l6 hatdrozat (Szerb Koztdrsasdg Hivatalos Kozlcinye 2017h5' sz'),

Az egys6ges v6laszt6i nevjegyzekr6l sz6l6 t6rv6ny 14. szakasza 1. bekezd6se 6s a 15. szakasza (szerb Koztiirsasig Hivatalos Kdzlonye

zoog/gg. sz.6s2oLL/99. sz.) es a Kozt6rsas6gi elnok 2017. 6prilis 2-6n tartand6 megvdlasztds6ra kiirt v6lasztdsok vegrehajt6si utasitdsa

66. szakaszdnak (Szerb Koztdrsasdg Hivatalos K6zlonye 2olTltlsz.) alapjdn a Krizs6gi KOzigazgatds f6noke kiadja a kovetkez6

EnresfTEsr

A kozt6rsasagi elnok megv6laszt6s iua 2ot7.6prilis 2-ra kilrt vdlasztdsokra vonatkoz6 v6laszt6i n6vjegyz6k azon r6sz6t, amely a

szenttamdsi helyi onkormdnyzat terUlet6re vonatkozik, kozszeml6re teszik a Szenttamdsi 0nkormdnyzat sz6khely6n, szenttam6son a

szabadsdg t6r 2. sz, alatt. A polgiirok megtekinthetik a vdlaszt6i n6vjegyzeket, es k6rhetik a hidnyz6 adatok beirds6t, a meglev6k

torleset, vdltoztat6sdt, kiegesziteset vagy kijavitdsdt a v5laszt6i n6vjegyz6k leziir6sdig, azaz2017. mdrcius 17-6n 24 6r5ig' A vdlaszt6i

n6vjegyzek lezdr6sa utdn, azaz zOt7. mitrcius 18-t61, a v6laszt6i nevjegyz6kbe val6 beir6st, torlest, v6ltoztatdst, kieg6szit6st 6s kiiavitdst

az Allamigazgatdsi 6s Helyi Onkorm6nyzati Miniszt6rium v6gz6se alapjiin lehet megtenni.

A vdlasztdsi lista kihirdetese utdn, a vdlaszt6i n6vjegyz6kbe betekint6st nyerhet a kcizt6rsasdgi elnokjelolt aj5nl6ja, vagy az

dltala 6s a t6rv6nnyel 6sszhangban felhatalmazott szem6ly, ugyanolyan m6don 6s ugyanolyan eljdrdssal, mint a tobbi polgdr'

A vdlaszt6i n6vjegyz6kre a torv6nnyel osszhangban feliratkozhat minden vdlaszt6i joggal rendelkez6 szem6ly, vagyis a Szerb

Koztdrsasdg nagykor6 6s munkak6pes polgdra, aki legk6s6bb 2017. Aprilis 02-ig kapja meg a vdlaszt6ijogdt a lakclme szerint'

A kulfoldi tart6zkoddsi hely( vdlaszt6 rdsz6re, a benytjtott k6relem alapjiin, azt az adatot irj6k be, hogy a szavaz6 a ktllfdldi

tartozkoddsi helye szerint fog szavazni, a K6zs6gi K6zigazgatiis v6gz6se alapjdn, amennyiben szenttamds Krizs6g teriilet6n van lakcime'

A kerelmet, amellyel a v6laszt6 k6ri, hogy a vdlaszt6i nev.iegyzekbe az legyen beirva, hogy a vdlaszt6 az elkcivetkez6

vdlasztdsokon krjlf<ildon fog szavazni, legkes5bb 5 nappal a vdlaszt6i nevjegyzek lezdrdsa el6tt kelldtadni, azaz 2017.m6rcius 11-ig, a'

szerb Kozt6rsas6g nagykovets6gei kozvetit6s6vel. Ezt az adatot a vdlaszt6i nevjegyz6kbe a Kcizsegi Kozigazgatds iroddjdban irjdk be a

v6laszt6 utols6 lakcime szerint, miel6tt krilfoldre tdvozott volna, vagy az egyik sztil6 utols6 lakcime szerint.

A polg6rok kerv6nyt nytjthatnak be a Kozsegi Kozigazgatds irod6jdba, legkes6bb 5 nappal az egys6ges v6laszt6i nev.iegyz6k

lezdraisa eldfi, azaz 2017. mdrcius t7-ig, hogy a vdlaszt6i nevjegyz6kbe az legyen beirva, hogy az elkovetkez6 v6lasztdsokon a hazai

tartozkod6si hely szerint fognak szavazni.

A szettelepltett szem6lyeket a bejelentett lak6helytik szerint irjdk be a vdlaszt6i nevjegyzekbe.

Az egys6ges vdlaszt6i nevjegyzeket elektronikus 0ton is meg lehet tekinteni az Allamigazgatdsi 6s Helyi 6nkormdnyzati

Miniszt6rium honlapj6n - www.mduls.qov.rs - a szem6lyi azonos[t6i szdm beirdsival.

A vdlaszt6i nevjegyzekbe va16 beiriist, torl6st, vdltoztat5st, kieg6szit6st

Kozigazgat6s irod6jdban lehet k6relmezni minden munkanapon 7,00-15,00 6rdig.
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