Administralia comunali Cuvin inbaza articolului 14. Legli privind Lista unitara a
alegdtorilor (,,Monitorul oficial al R.S." numdrul 10412009 qi 991201l) gi capitolul IV
punctul 10. a Instruc{iiei pentru realizarea Legii privind Lista unitard a alegStorilor
(,.Monitorul oficial al R.S." numlrul 1512012) 9i Decizia Preqedintelui Adun5rii
Nationale a Republicii Serbia 0l numirul 013-474117 din27.02.2017 (..Monitorul oficial
al R.S.." numdrui l4l20l7), publicl urmitarea

INFORMATIE
Se anun{I cetd{enii comunei Cuvin cE Lista unicd a aleghtorilor, partea listei
alegf,torilor pentru teritoriul comuna Cuvin, in baza cdrei pe data de 23 aprilie, anul2017

se vor desligura alegerile pentru consilieri Adundri comunei Cuvin, este expusl la
cunoa$terea de cauzd in Administralia comunali Cuvin - Departamentul pentru
administratia generald gi serviciile publice - Secfia pentru afacerile generale, Cuvin, str.
A.P.l. nLrnrirul 5- cancelaria nuntirLrl 1-1 - pader.
Cetalenii pot executa cuno;tinfa de cauz6, in lista alegltorilor a comunei Cuvin in fiecare
zi (cu excep{ia duminicii) de !a ora 07,00 p0ni la 15,00 gi inainta cerinla pentru
inscrierea, $tergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei alegitorilor p6nd pe
data de 7 aprilie. anul2017 Ia oarele 24.A$.
ln mod deosebit se invitd persoanele minore, care dreptul electoral il primesc cel
tdrziu in ziua alegerilor 23,aprilie, anul 2016,iar triesc pq !e:tito{i$comunei Cuvin, si
,
verifice dacl sunt inscrigi pe l..ista:alegltorilor.
' ., _,, ,::ijii;.,,
Din momentul decret6rii liitei electorale drept la .*.iuiartiH't"nostintei de cauzl
gi inaintarea cerinlei pentru modificarea listei alegitorilor are gi titularul listei electorale
sau persoana pe care ddnsul o imputemiceqte.

In urma ?ncheerii listei alegitorilor din 08 aprilie, anul 2017 gi pflnI la 19
aprilie, anul 2017, oara 24,A0 (cel t6rziu 72 oare inainte de ziua desfElur6rii alegerilor),
cetdlenii qi semnatarii listei electorale decretate, pot inainta cererea privind modificirile
in lista aleg[torilor Ministerului Administrafiei de Stat ;i a autonomiei locale direct sau
prin intennediu Administraliei comunale cuvin in localitatea dohiciliului.,
Cererea pentru inscrierea, $tergerea, modificarea, completarea sau rectificarea

listei alegdtorilor se inainteaz6 Administra{iei comunale Cuvin, in scris, pe adresa
Comuna Cuvin, Adrninistra{ia comunald Cuvin strada A.P.l. numirul 5, direct in
incEperile oficiale a Administrafiei comuna.le Cuvin, Departamentul pentru administra[ia
generalI gi serviciile publice, cancelaria numirul 13.
Cunoaqterea de cauzd in Lista unici a alegitorilor se poate executa qi pe cale

electronicl pe saetul Ministarului Adrninistrafiei de Stat ;i a autonomiei locale
tvrvu'.birackispisak.mduls.gov.rs, prin introducerea dateilor privind numlrul unic al
cet6|enilor.

ADMINISTRATIA COMUNALA CUVIN
Numirul: 208-2312017-IV din 28. februarie, anul2017

