
În baza articolului 14. din Legea privind lista electorală unică („Monitorul oficial al RS”, nr. 104/09
şi 99/11), și a Hotărârii privind decretarea alegerilor de deputaț i în Adunarea Provinciei Autonome
Voivodina, („Monitorul oficial al PAV”, nr. 14/16), Administraţia municipală a
municipiului Zrenianin, pe data de 23.03.2016., publică următorul

A N U N Ţ
SE ANUNŢĂ cetăţenii cu drept de vot, domiciliaţi în teritoriul Oraşului Zrenianin, că part

ea listei electorale unice pentru teritoriul Oraşului Zrenianin din data de 23.03.2016. este accesibilă
cetăţenilor în edificiul Administraţiei Oraşului Zrenianin, cancelaria nr. 14, între orele 08,00 şi 14,
00 în fiecare zi lucrătoare.

Până la încheierea listei electorale, respectiv până pe data de 08.04.2016. cetăţenii pot înaint
a cerere Administraţiei orăşeneşti pentru eventualele modificări (înscriere, radiere, completare sau r
ectificare) în lista electorală. Pentru orice modificare în lista electorală, pe lângă cerere, cetăţenii su
nt obligaţi să prezinte şi buletinul de identitate.

După încheierea listei electorale şi până la 72 de ore înaintea desfăşurării alegerilor, înscrier
ea alegătorilor în lista electorală o va face Ministerul competent pentru activităţile administrative. C
ererea de modificare în lista electorală se poate înainta direct Ministerului competent sau
Administraţiei municipale.

Persoanele strămutate intern (persoanele care au domiciliul în teritoriul Provinciei
Autonome Kosovo şi Metohia, dar localitatea de reşedinţă în teritoriul Oraşului Zrenianin), au drept
ul de vot la alegerile de deputaţi populari în Adunarea Naţională a Republicii Serbia şi pot avea acc
es la lista electorală unică, partea referitoare la teritoriul Oraşului Zrenianin, şi pot solicita anumite s
chimbări în lista electorală unică, prezentând adeverinţa privind anunţarea reşedinţei şi legitimaţia d
e persoană strămutată.

In special se invita cetăț enii care locuiesc în municipiul Zrenjanin,
care pana pe 24.04.2016.. vor devenii majori, cu dreptul de vot, pentru a inspecta registrele și,
dacă este necesar, să solicite modificările necesare în listele electorale cu dovezile necesare.

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 proce
dură pe care o au şi cetăţenii. Cererii se anexează dovezile de modificare prevăzute de lege, iar dacă
cererea de modificare nu este prezentată de semnatarul listei electorale proclamate, se anexează şi î
mputernicirea legalizată în conformitate cu legea.

Accesul la lista electorală, în conformitate cu legea care reglementează protejarea datelor d
espre persoane, se poate efectua şi electronic pe site-
ul oficial al Ministerului competent pentru activităţile administrative, prin introducerea datelor priv
ind codul numeric personal, precum şi prin trimiterea mesajului SMS cu aceste date la numărul de t
elefon care se va publica în mijloacele de informare şi site-ul oficial al Ministerului.
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