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Zgjedhjet për Këshillat Kombëtare të Pakicave
Nacionale do të mbahen më

13 nëntor 2022.

Këshilli është organ i cili, ndër të tjerave, përfaqësues
i pakicës tuaj kombëtare në fushat e:
I – arsimit
II – informimit në gjuhën tuaj
III – kulturës dhe
IV – përdorimit zyrtar të gjuhës dhe shkrimit

Këshillit Kombëtar mund t’i drejtohesh për ndihmë nëse keni
ndonjë problem ose dilemë në lidhje me shkollimin dhe arsimin,
përdorimin zyrtar të gjuhës dhe shkrimit tuaj amtar, informimin
në gjuhën amtare, nëse të interesojnë ngjarjet nga fusha e kulturës
dhe ruajtjes së identitetit kulturor dhe në rastet e tjera lidhur me
këto tema.
Të gjitha këto çështje janë shumë të rëndësishme për juve dhe
jetën tuaj, prandaj është shumë e rëndësishme të merrni pjesë
në zgjedhjen e njerëzve të cilët do t`iu përfaqësojnë në Këshill.

Në mënyrë që të votoni në zgjedhjet dhe
të zgjidhni anëtarët e këshillit që do t`iu
përfaqësojnë në jetën publike dhe politike,
është e rëndësishme të dini si më poshtë:

Duhet të jeni të paktën 18 vjeç dhe shtetas i
Republikës së Serbisë;

Duhet të jeni i/e regjistruar në listën e veçantë
të zgjedhore. Lista e veçantë e zgjedhore
përpilohet për çdo pakicë kombëtare dhe
për t’u regjistruar në të, duhet të shkoni
personalisht në administratën tuaj komunale
ose të qytetit (në vendin ku jeton) dhe të
kërkoni formularin për regjistrim në listën e
zgjedhore. Për plotësimin e formularit të duhet
letërnjoftimi dhe pesë minuta kohë. Formularin
do t’ia dorëzoni nëpunësit komunal i cili do t’i
kontrollojë të dhënat dhe nëse gjithçka është në
rregull, do t`i u regjistrojë në listën e veçantë të
zgjedhore.

Vetëm pasi të regjistroheni në listën e veçantë
të zgjedhore, mund të dilni në zgjedhje, të
plotësosh fletëvotimin dhe të merrni pjesë në
zgjedhjet për përfaqësuesit e Këshillit.

Zgjedhja e Këshillit Kombëtar të
Pakicës Nacionale bëhet një herë në
katër vjet dhe vetëm atëherë do të
keni mundësinë tjetër për të ndikuar
në përbërjen e tij. Mos e humb rastin
për të realizuar të drejtat tuaja dhe për
të zgjedhur përfaqësuesit më të mirë,
cilësorë dhe të vlefshëm në organin
i cili iu përfaqëson juve dhe mund të
të ndihmojë në fushat e ndryshme
që lidhen me arsimin, informimin,
kulturën dhe përdorimin zyrtar të
gjuhës dhe shkrimit tuaj amtar. Është
e rëndësishme që të regjistroheni në
listën e veçantë të zgjedhore, të votoni
dhe të angazhoheni për një Këshill më
të mirë, sepse ME TY KA TË BËJË!

ME TY KA
TË BËJË!

Nëse ke ndonjë mëdyshje
në lidhje me zgjedhjet dhe procedurat
zgjedhore, shkruaji CeSID-it në:
CeSIDBeograd

CeSIDBeograd

cesid@cesid.rs

Mund të na kontaktosh te numri 011/407-56-05.

