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AFIȘEAZĂ
partea listei electorale unice pentru teritoriul Municipiului
Zrenianin,
Partea listei electorale unice pentru teritoriul Oraşului Zrenianin, . este accesibilă cetăţenilor în
edificiul Administraţiei Oraşului Zrenianin, str. Trg Slobode nr. 10, cancelaria nr. 13.
Accesul la Lista electorală unică, se va face prin echipamentul informatic, prin introducerea
Codului numeric personal, în scopul verificării dacă cetățeanul este introdus în Listă.
Cererea pentru schimbări în Listă, cetățenii cu domiciliu, respectiv,persoanele strămutate
intern, cu reședința pe teritoriul Municipiului Zrenianin, pot aplica Administrației municipale, între
orele 08,00 și 14,00, zilnic, până pe data de încheierii Listei, pe data de18.03.2022.
După încheierea listei electorale şi până la 72 de ore înaintea desfăşurării alegerilor,
înscrierea alegătorilor în lista electorală, o va face Ministerul competent pentru activităţile
administrative. Cererea de modificare în lista electorală se poate înainta direct Ministerului compete
nt sau Administraţiei municipale.
De la data proclamării listei electorale, dreptul la înaintarea cererii pentru modificări în lista
electorală are şi semnatarul listei sau persoana pe care acesta o autorizează, în acelaşi mod şi
procedură pe care o au şi cetăţenii. Cererii se anexează dovezile de modificare prevăzute de lege.
Cetățenii , de la anunțarea alegerilor pentru deputații Adunării Naționale, cu cel puțin cinci zile
înainte de ziua încheierii listei electorale, pe data de 12.03.2022, pot depune o cerere de înscriere în
Lista electorală cu privire la informațiile pe care le vor vota la alegerile viitoare, la locul lor de
reședință pe teritoriul municipiului Zrenjanin. (secția de votare selectată).
Locul ales de votare nu poate să se afle pe teritoriul unității locale de autoguvernare în care
alegătorul аrе domiciliu sau rezidența, pentru persoanele strămutate intern. Aceste informații nu pot
fi modificate până la finalizarea procesului electoral.
Cetățeni cu reședința permanentă pe teritoriul Zrenjanin, care până la 03.04.2022, dobândește
vârsta legală( маjoratul) și, prin urmare, dreptul de vot și de a inspecta listele electorale și dacă este
necesar, de a face modificările necesare în Lista electorală, cu dovezile necesare.
În procesul de accesare a listei electorale, persoana autorizată să actualizeze lista electorală,
persoana care oferă sprijin tehnic administrației orașului și persoana autorizată a solicitantului listei
electorale, vor acționa în conformitate cu legea care reglementează protecția datelor cu caracter
personal.
Registrul de votare poate fi accesat și electronic, pe site-ul oficial al Ministerului Administrației de
Stat și al Autogovernării localе, www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, prin
introducerea codului numeric personal.
Zrenianin, 16.02.2022

Șeful Administrației municipale
_______________________
Miloš Korolija

