
Kevevdra kozsegi kcizigazgat5sa az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6k16l szolo torv6ny 14.

szakasza (SZK Hiv. Kolony, szdm: tO4l2O09. es99/2OL1-) 6s az egys6ges v6laszt6i n6vjegyz6krolsz6l6
torv6ny alkalmazdsdra vonatkoz6 utasitds lV. fejezet6nek 10. pontja (SZK Hiv. K6zlony szdm:

t5l2}!2,88/201.8,67/2020,40/2021,6s L6/2022) valamint a Szerb Koztdrsasdg K6pvisel6hSza

elnok6nek (SZK Hiv.kozlony 22/2022),kozzd teszi a kovetkez5

EnrEsirEs-t

Kevev6ra kozs6g polgdrai szdm6ra, hogy az egys6ges vdlaszt6i n6vjegyz6k Kevevdra kozs6g

terrilet6re vonatkoz6 r6,sze, amely alapj6n tartj6k meg 2022. iiprilis 3-5n a Szerb Koztdrsasdg

K6pviselShSzAba a k6pvisel5k megvdlasztiisdt, kidllitott a kevev6rikozigazgatdsban - KozszolgSlati

6s Kozigazgatdsi Osztdly- AltalSnos tigyek osztdlya, Kevev6ra, JNH u. 5. Sz. 13-as iroda -foldszint.
Kevevdra kozs6g vdlaszt6i n6vjegyz6k6be a polgdrok betekint6st nyerhetnek 2022. mircius

18-dn 24 6rdig, munkanapokon 07- 6s 15,00 6ra kozott 6s k6rhetik az adatok bejegyz6s6t, azok

torl6s6t, m6dosit6sdt, kieg6szit6s6t vagy a n6vjegyz6k kijavitSsiit.
Az 6rtes[t6s hangs0lyozottan vonatkozik azokra, akik szavazatijogukat legk6sdbb a vSlaszt6s

napj6n, vagyis 2022. 6prilis 3-6n szerzik meg, ellen6rizz6k, adataik szerepelnek-e a vdlaszt6i

n6vjegyz6kben.
A v6laszt6i n6vjegyz6k v6glegesit6s6t kovet6en a polg6rok 6s a kihirdetett vdlaszt6list6k

beterjeszt5i 2022. mSrcius 19-t6l 2022. mdrcius 30-iin 24 6r1ig, (de legk6s6bb 72 6rdval a

v5laszt5sok napj6t megel5z6en), a vdlaszt6i n6vjegyz6k m6dosftdsdra vonatkoz6 k6relmUket

kozvetlenr.il nytijthatjdk 5t az lgazsdgi.igyi 6s Allamigazgatdsi Miniszt6riumnak vagy helyi

onkorm6nyzatnak vagy kozvetve lakhelytikdn, Kevev5ra kozigazgatds6n kereszttil.
A vSlaszt6i nevjegyz6k kieg6szit6s6re, m6dositdsdra, az adatok bejegyz6s6re 6s torl6s6re

vonatkoz6 k6relmet frdsban, kozvetlentil a kevevdri kozs6gi kozigazgat6shoz kell int6zni, cim:

Kevedra kozs69, Kevevdra k6zs6gi kozigazgatSsa, JNH utca,5. Sz. A kcizs6gi kozigazgat5s

helys6g6ben, Kozszolgdlati 6s Kozigazgatlsi Osztdly, 13-as iroda.
A vdlaszt6i n6vjegyz6kbe, k6relemre, azon adatot is bejegyzik, hogy a vdlaszt6 a

vdlasztdsokOn az orszdgon beloli tart6zkoddsi helye szerint szavaz.

Az adat bejegyz6s6re vonatkoz6 k6rv6nyt, hogy a vdlaszt6 a vdlaszt6sokon az orsz6gon bel6li

tart6zkoddsi helye szerint kiv6n szavazni, az orszdgon beldli tart6zkoddsi hely szerinti kdzs6gi

kozigazgatlsnak kell beadni, legk6s5bb 5 nappal a vSlaszt6i n6vjegyz6k lezdrSs6t megel5zden vagyis

2022. mdrcius L2-En 24 6rdig.
Azok a vdlaszt6polg5rok amelyeknek tart6zkoddsi helye krilfoldOn van, k6relmezhetik a

v6laszt6i n6vjegyz6kben va16 adat bejegyzds6t, hogy szavazatijogukat ktilfolddn fogjdk leadni.
Az egys6ges vSlaszt6i n6vjegyz6kbe elektonikus ilton is betekint6st lehet nyerni az

lgazsdgtigyi 6s Allamigazgatdsi Miniszt6rium https://upit.birackispisak.gov.rs/ honlapjdn, polgdrok

szem6lyi sz5mSnak beirdsdval.
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