Podľa článku 14 Zákona o jednotnom voličskom zozname ( Službeni glasnik RS,
č. 104/09 a 99/11 ) a Uznesenia o vypísaní volieb výborníkov do zhromaždení miest a
zhromaždení obcí v Republike Srbsko ( Službeni glasnik RS, č. 23/16 ) Mestská správa
mesta Zreňanin 08.03.2016 podáva

OZNÁMENIE
OZNAMUJE SA občanom , ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Zreňanin
a ktorí majú volebné právo , že je časť jednotného voličského zoznamu pre mesto
Zreňanin, prístupná k nahliadnutiu od 08.03.2016 v budove Mestskej správy mesta
Zreňanin , kancelária č. 14, každého pracovného dňa od 08:00 do 14:00 hodín.
Do dňa uzavretia voličského zoznamu , teda do 08.04.2016, občania môžu podať
Mestskej správe žiadosť o prípadné zmeny ( zápis, vymazanie, výmena, doplnenie alebo
oprava ) vo voličskom zozname. Pri podávaní žiadosti o každú zmenu vo voličskom
zozname , občania sú povinní predložiť aj platný osobný preukaz.
Po uzavretí voličského zoznamu, a najneskôr 72 hodín predo dňom volieb, zápis
voličov do voličského zoznamu konná Ministerstvo príslušné pre správne úkony. Žiadosť
o zmeny vo voličskom zozname podáva sa priamo príslušnému Ministerstvu alebo
Mestskej správe.
Odo dňa vyhlásenia volebnej listiny právo na podanie žiadosti o zmeny vo
voličskom zozname má aj predkladateľ tej volebnej listiny alebo osoba ktorú on
splnomocní a to takým istým spôsobom a postupom akým to právo uplatňujú aj iní
občania. K žiadosti predloží zákonom predpísané doklady na vykonanie zmeny,
a v prípade že žiadosť nepodáva osobne predkladateľ vyhlásenej volebnej listiny, aj dané
splnomocnenie overené v súlade so zákonom.
Osobitne sa povolávajú občania, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Zreňanin,
ktorí v deň 24.04.2016 nadobúdajú plnoletosť, a samým tým aj volebné právo, aby
vykonali nahliadnutie do voličského zoznamu, a podľa potrieb požiadali o nevyhnutné
zmeny vo voličskom zozname, predkladajúc potrebné dôkazy.
V súlade so zákonom, ktorý upravuje ochranu osobných údajov , nahliadnuť do
voličského zoznamu sa môže aj elektronický na úradnej internetovej stránke Ministerstva
príslušného pre správne úkony , zadaním jednotného matričného čísla občana
a prostredníctvom SMS správy s uvedeným údajom na telefonické číslo zverejnené
v prostriedkoch verejného informovania a na úradnej internetovej stránke Ministerstva.
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