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Csóka 
 

Az egységes választói névjegyzékről szóló Törvény 14 szakasza (  “ Hív.lap SZK”, szám 40/2009, 99/2011) és az egységes választói 
névjegyzék végrehajtási utasítása 9. és 10. pontja ( „Hív.lap SZK”, szám 15/20212,88/2018, 67/2020, 40/2021 és 90/2021), a választók 
tájékoztatására való utasítás a Köztársasági referendumra ( „ Hív.lap SZK”  szám 113/2021),  a  kiírt  Köztársasági referendumra  szóló Törvény 
jóváhagyása az Alkotmány megváltoztatására ( „Hív.lap SZK” szám 115/2021), Csóka Község Közigazgatása:  

 
É R T E S Í T É S T  

tesz közzé 
 

A Szerb Köztársaság aklotmányának megváltóztatásáról szóló dokumentum megerősítésére 2022.01.16. ára kiírt 
Köztársasági referendum alkalmából, a választói névjegyzékét Csóka község  területére vonatkozó részét 
közszemlére bocsájtja 2021.12.01 – átol 2021.12.31- ig minden munkanapon 07,00 – töl 15 óráig. 
 
A választási névjegyzék oly módon lessz közszemlére bocsájtva hogy Csóka község Közigazgatásában a Tiszamente 
ú. 20 számú épületének, 28 – as irodájában, egy  számítógépes programban vagyis a  választói névjegyzékben, a 
polgárok személyi számának  beolvasásával az bejegyzett adatok pontosságát  ellenőrizzük 
 
Egységes választói névjegyzékbe való betekintés a személyes adatok védelméröl szóló Törvénnyel öszhangban 
történik. Ezt meg lehet tenni az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium honlapján (https//upit. 
biračkispisak.gov.rs) a személyi szám és személyi igazolvány szám bevitelével  
 
Tájékoztatjuk a Szerb Köztársaság kiskorú állampolgárait akiknek lakhelye Csóka Község területén van, hogy 
2021.12.31. –ig 24,00 óráig kérhetik a bejegyzést Csóka Község területére vonatkozó választói névjegyzékébe 
amennyiben a referendumra való szavazás megtartásának napjáig vagyis napján  azaz 2022.01.16. – án nagykorúak 
lettek 
 
Éretsítjük a polgárokat hogy legkésőbb öt nappal a választói névjegyzék lezárása előtt, azaz 2021.12.25. –ig kérhetik 
Csóka község Közigazgatásánál hogy a választók névjegyzékébe bejegyezzék azon adatot hogy a az elkövetkező 
referendumon az országban a  tartózkodási helyén fog szavazni 
 
Azon polgárokat akiknek a tartózkodási helye külföldön van, értesítjük hogy legkésőbb öt nappal a választó 
névjegyzék lezárása előtt azaz 2021.12.25. –ig a diplomáciai és konzuli képviseletnél benyújthatják kérelmeiket hogy 
az elkövetkező referendum szavazáson külföldön fog szavazni 
 
A választó névjegyzék lezárása után azaz 2021.12.31- e után kérelmezni lehet hogy módosítsuk a válsztó 
névjegyzéket, mégpedig közvetlenül Csóka község Közigazgatásában (választó névjegyzék) 2022.01.12. –ével 24,00 
órával bezárólag 
 
 

Csóka község Közigazgatás vezetőjének helyettese 
Ivan Matić diplomás jogász 


