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2022. november 13-án tartják meg a nemzeti
kisebbségek nemzeti tanácsainak választását.

A tanács egy olyan szerv, amely többek között képviseli
a nemzeti kisebbséged az alábbi területeken:
I – oktatás
II – az anyanyelveden történő tájékoztatás
III – kultúra és
IV – hivatalos nyelv- és íráshasználat

A Nemzeti Tanácshoz segítségért fordulhatsz, ha problémád
vagy kétséged merül fel az iskoláztatással, oktatással,
az anyanyelved és írásmódja hivatalos használatával, az
anyanyelveden történő tájékoztatással kapcsolatban, továbbá, ha
érdekelnek a művelődési és a kulturális identitás megőrzését célzó
események, valamint egyéb, e témákhoz kapcsolódó esetekben.
Mindezen kérdések téged is nagy mértékben érintenek, ezért nagyon
fontos, hogy részt vegyél azon személyek megválasztásában,
akik majd a tanácsban képviselnek téged.

Ahhoz, hogy szavazhass a választásokon, és
olyan tanácstagokra add a voksod, akik majd
téged képviselnek a közéletben és a politikai
életben, fontos, hogy tudd a következőket:

Legyél legalább 18 éves és a Szerb Köztársaság
állampolgára.

Fel kell iratkoznod a külön választói névjegyzékbe.
Minden nemzeti kisebbség számára külön választói
névjegyzék készül, a felvételhez személyesen
kell elmenned a községi vagy városi (lakhelyed
területén lévő) önkormányzathoz, és kérned kell a
választói névjegyzékbe való felvételhez szükséges
űrlapot. Az űrlap öt percet igénylő kitöltéséhez
személyi igazolványra lesz szükséged. Ezután az
önkormányzat tisztviselője leellenőrzi az adatokat,
és ha mindent rendben talál, bejegyez téged a
külön választói névjegyzékbe.

Csak a külön választói névjegyzékbe való
feliratkozást követően tudsz elmenni szavazni,
kitölteni a szavazólapot, és részt venni a tanács
képviselőinek megválasztásában.

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsait négyévente választják meg,
és csak akkor lesz legközelebb lehetőséged befolyásolni az összetételét. Ne hagyd ki a lehetőséget, hogy
jogaidat gyakorold, és rátermett, jó
kvalitású és szorgalmas képviselőket
válassz a téged képviselő testületbe, amely az oktatásod, tájékoztatásod, kultúrád, valamint anyanyelved
és írásmódja hivatalos használata
szempontjából jelentős területeken
segíthet neked. Fontos, hogy feliratkozz a külön választói névjegyzékbe,
szavazz, és tégy a jobb tanácsért,
mert ez A TE ÉRDEKED!
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Ha kétségeid vannak a választásokkal és
a választási eljárásokkal kapcsolatban,
írj a CeSID-nek az:
CeSIDBeograd

CeSIDBeograd

cesid@cesid.rs

Hívhatsz bennünket a 011/407-56-05-ös telefonszámon is.

