
Administralia comunalS Cuvin in baza articolului 14. Legii privind Lista unitard a alegdtorilor
(,,Monitorul of,rcial al R.S." numdrul 10412009 Si 9912011) qi capitolul IV punctul 10. a Instrucliei
pentru realizarea Legii privind Lista unitard a alegdtorilor (,,Monitorul oficial al R.S." numdrul
1512012,88/2018, 6712020,4012021,9012021 qi1612022) qi DeciziaPreqedintelui Republicii Serbia
despre alegerile pentru deputalii populari (,,Monitorul oficial al R.S." numdrul: 2212022), publicd
urmdtoarea

INFORMATIE

Se anunld cetdlenii comunei Cuvin cd Lista unicd a alegdtorilor, partea listei alegdtorilor
pentru teritoriul comunei Cuvin, in baza cdrei pe data de 3 aprilie 2022 se vor desfbgura alegerile
pentru deputalii populari in Adunarea Populard a Republicii Serbia, este expusd la cunoqtinld de

cauzd in Administra{ia comunald Cuvin - Departamentul pentru administra}ia generald qi serviciile
publice - Sectia pentru afacerile generale, Cuvin, str. A.P.I. num6rul 5, cancelaria numdrul 13 -
parter.

Cetdlenii pot executa cunoqtinla de cauzd in lista alegdtorilor a comunei Cuvin in frecare zi
de la ora 07,00 pflni la 15,00 qi inainta cerinla pentru ?nscrierea, qtergerea, modificarea,
completarea sau rectifi carea listei alegdtorilor p6nd pe data de 18 martie 2022 la orele 24,00.

In mod deosebit se invitd persoanele minore, care dreptul electoral il primesc cel tdrziu in
zitm alegerilor 3 aprilie 2022, iar trdiesc pe teritoriul comunei Cuvin, sd verifice dacd sunt inscrigi
pe Lista alegdtorilor.

In urma incheierii listei alegdtorilor din 19 martie 2022 qi pfln5 la 30 martie 2022, ora
24100 (cel tdrziu 72 oare inainte de zi:ua desfrqurdrii alegerilor), cetdlenii pot inainta cererea privind
modificdrile in lista alegdtorilor Ministerului Administra{iei de Stat Ei Autoguvemdrii Locale direct
sau prin intermediu Administraliei comunale Cuvin in localitatea domiciliului.

Cererea pentru inscrierea, gtergerea, modificarea, completarea sau rectificarea listei
alegdtorilor se inainteazd Administra{iei comunale Cuvin, ?n scris, pe adresa Comuna Cuvin,
Administrafia comunald Cuvin strada A.P.I. numlrul 5, direct in incdperile oficiale a Administraliei
comunale Cuvin, Departamentul pentru administralia generald qi serviciile publice, cancelaria
numlrul 13. ,

tn lista alegdtorilor se ?nregistreazd. gi data cd alegdtorul, la alegerile viitoare pentru deputa{ii
populari in Adunarea Populard a Republicii Serbia, va vota in localitatea reqedinlei in {ard.

Cererea pentru inregistrarea datelor cd alegdtorul, la viitoarele alegeri pentru deputalii
populari in Adunarea PopularS, va vota in acord cu localitatea regedinlei in jard, se inainteazd
Administratiei comunale, in acord cu localitatea reqedinlei in far6, cel tdrziu cinci zile inainte de

incheirea listei alegStorilor, 12 martie, anul2022,la ora24.
Acces la Lista unicd a alegdtorilor se poate executa gi pe cale electronicd pe siteul-ul oficial

Ministerului Administra{iei de Stat qi Autoguvemdrii Locale sau pe linkul
https : //upit. birackispis ak. eov.rs/-.
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