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Изборите за национални съвети на националните малцинства ще се проведат на 13

ноември 2022 г.

Съветът е орган, който между другото представлява
твоето национално малцинство в областите:
I – образование
II – информиране на родния ти език
III – култура
IV – служебна употреба на езика и писмото

Към Националния съвет можеш да се обърнеш за помощ,
ако имаш какъвто и да е проблем или недоумение относно
училищното обучение и образование, служебната употреба на родния ти език и писмо, информирането на родния ти
език, ако се интересуваш от културни събития и съхраняване на културната идентичност, както и в други случаи,
свързани с тези теми.
Всички тези въпроси са много важни за теб и твоя живот и
затова е много важно да участваш в избора на хора, които ще те представляват в съвета.

За да можеш да гласуваш на изборите и да
избираш членове на съвета, които да те
представляват в обществения и политически
живот, е важно да знаеш следното:

Трябва да си навършил/а 18 години и да си
гражданин/ка на Република Сърбия;

Трябва да се вписан/а в отделния избирателен
списък на малцинството. За всяко национално
малцинство се води отделен избирателен
списък и за да бъдеш вписан/а в него, трябва
лично да отидеш в твоята общинска или
градска администрация (в мястото, където
живееш) и да поискаш формуляр за вписване
в избирателния списък. За попълване на
формуляра са ти необходими лична карта и
пет минути време. Ще предадеш формуляра
на общинския служител, който след това ще
провери данните и ако всичко е наред, ще те
впише в отделния избирателен списък.

След като се впишеш в отделния избирателен
списък, можеш да се явиш на изборите, да
попълниш бюлетината и да участваш в избора
на представители на националното ти
малцинство в съвета.

Съветът на националното малцинство се избира веднъж на четири
години и едва тогава ще имаш възможност следващия път да повлияеш на неговия състав. Не пропускай
възможността да упражниш правата си и да избереш добри, способни
и авторитетни представители в
органа, който ще те представлява и
който може да ти помогне в различни области от значение за твоето
образование, информиране, култура
и служебна употреба на родния ти
език и писмо. Важно е да се впишеш
в отделния избирателен списък на
малцинството ти, да гласуваш и да
спечелиш борбата за по-добър съвет, защото ТЕБ ТЕ ЗАСЯГА!

ТЕБ ТЕ
ЗАСЯГА!

Ако имаш недоумения относно
изборите и изборните процедури,
пиши на CeSID в:
CeSIDBeograd

CeSIDBeograd

cesid@cesid.rs

Може да се свържеш с нас и на телефон 011/407-56-05.

