
un Consiliu mai bun!
OPTAŢI PENTRU 

votaţi, decideţi!ÎNREGISTRAŢI-VĂ

vă priveşte!VOTAȚI



Consiliului național vă puteţi adresa pentru ajutor dacă aveți 
probleme sau îndoieli cu privire la școlarizare și educație, 

utilizarea oficială a limbii materne şi a grafiei, informații în limba 
maternă, dacă vă interesează evenimentele culturale și de păstrare 
a identității culturale și în alte cazuri cu privire la aceste subiecte.

Toate aceste chestiuni sunt foarte importante pentru dvs. și viața 
dvs., și de aceea este foarte important să participaţi la selecția 
persoanelor care vă vor reprezenta în Consiliu.

I – educației

II – informării în limba dumneavoastră

III – culturii şi

IV – utilizării oficiale a limbii și a grafiei

Alegerile pentru Consiliile naționale ale minorităților 
naționale vor avea loc pe data de  13 noiembrie 2022. 
Consiliul naţional este un organism care, printre altele, 
reprezintă minoritatea dumneavoastră națională în domeniile:



Trebuie să aveți minim vârsta de 18 ani și să fiți 
cetățean al Republicii Serbia;

Trebuie să fiți înregistraţi în lista specială a 
alegătorilor. Pentru fiecare minoritate națională 
există o listă electorală specială. Pentru a vă 
înregistra pe această listă, trebuie să vă adresați 
personal administrației comunei sau administraţiei 
municipalităţii (în localitatea unde locuiți) și să 
solicitați un formular de înscriere pe lista electorală. 
Pentru completarea formularului aveți nevoie de  
cartea de identitate și de cinci minute. Veți depune 
formularul  funcționarului comunei sau municipalităţii, 
care va verifica datele și, dacă totul este în regulă, vă 
va înregistra pe lista specială a alegătorilor.

Doar după înscrierea pe  lista specială a alegătorilor, 
puteți merge la vot, puteţi completa buletinul de vot și 
puteţi participa la alegerea reprezentanților Consiliului.

Pentru a putea vota la alegeri și a alege 
membrii Consiliului care vă vor reprezenta 
în viața publică și politică, este important 
să cunoașteți următoarele:



VĂ 
PRIVEŞTE!

Consiliul minorității naționale se 
alege o dată la patru ani și abia 
de data viitoare veți avea oca-
zia să-i influențați componența. 
Nu ratați ocazia de a vă exercita 
drepturile și de a alege reprezen-
tanți buni, de calitate și de valoa-
re în organismul care vă reprezin-
tă și care vă pot ajuta în diverse 
domenii importante pentru edu-
cația, informarea, cultura și uti-
lizarea oficială a limbii dumnea-
voastră materne și a grafiei. Este 
important să vă înregistrați pe 
lista specială a alegătorilor, să vo-
tați și să optați pentru un Consiliu 
mai bun, pentru că VĂ PRIVEŞTE!

Ne puteți apela și la 011/407-56-05.

Dacă aveți îndoieli  
cu privire la alegeri și procedurile electorale,  

adresaţi-vă CeSID pe:

CeSIDBeograd CeSIDBeograd cesid@cesid.rs

http://www.facebook.com/cesidbeograd
http://twitter.com/CeSIDBeograd

