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Како гласати

Квалификације 

Можете да гласате на општинским изборима у Торонту ако сте:

• канадски грађанин,
• имате најманје 18 година,
• живите у граду Торонту или
• ако не живите у граду Торонту, 

али ви или ваш брачни партнер 

имате у власништву или 
унајмлјујете некретнину у граду 
и

• ако вам због неког разлога 
закон не забранјује да гласате.

На општинским изборима у граду Торонту можете да гласате само једном, 
без обзира на то колико некретнина имате у власништву или у најму. 
Морате да гласате у изборној јединици у месту у којем живите.

Гласанје

Изборни званичник ће:
•	 да вас дочека и усмери где треба да идете
• да затражи од вас идентификацијски документ на којем су наведени 

ваше име и презиме и постојећа адреса у Торонту
• да провери налази ли се ваше име и презиме на бирачком списку и 

прекрижити га кад га пронађе
• да стави ваш листић у мапу за чуванје поверлјивости и да вам покаже 

како да означите свој гласачки листић
• да вас усмери према вашем оделјку за гласанје

Ви ћете:
•	 да означите свој гласачки листић тако да 

попуните елипсу са десне стране поред 
имена кандидата за којег желите да гласате.

• да гласате једном за сваку функцију на 
гласачком листићу

 ▫ Ако погрешите или се предомислите за кога желите да гласате, 
однесите гласачки листић изборном званичнику који ће да 
поништи тај гласачки листић и да вам да нови.

• да ставите свој означени гласачки листић у мапу за чуванје 
поверлјивости и да га однесете изборном званичнику који ће да стави 
ваш гласачки листић у бројач за листиће

 ▫ Ако постоји неки проблем са вашим гласачким листићем, бројач 
ће да га врати. Изборни званичник даће вам могућност да 
одлучите желите ли да узмете нови гласачки листић или желите 
да бројач прихвати листић како је означен.
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 ▫ Ако имате неких питанја о томе како правилно означити 
гласачки листић, сваки изборни званичник одговориће вам на 
нјих.

• успешно да довршите гласанје када бројач прихвати ваш гласачки 
листић

Изјаве

Бр. 1 - Изјава о квалификацији

Ако вас неко упита имате ли право да гласате, морате да дате изјаву 
под заклетвом о квалификацији - да би потврдили да се квалификујете. 
(погледајте: Квалификације)

Ја, (наведите своје име и презиме), изјавлјујем да имам право да 
гласам и да нисам претходно гласао на овим изборима.

Бр. 2 - Изјава преводилаца

Ако вам је потребна помоћ преводилаца, можете да замолите било кога 
ко није кандидат или посматрач да вам преводи.
Преводилац мора да да изјаву под заклетвом прије него што вам 
помогне. Преводилац не сме да иде са вама у оделјак за гласанје.

Ја, (наведите своје име и презиме), изјавлјујем да ћу веродостојно 
да преводим било коју изјаву, документ или питанје који се затраже, 
дају или поставе бирачу те нјегове одговоре.

Бр. 3 - Изјава пријателја бирача

Ако не можете самостално да означите гласачки листић, можете да 
затражите пријателја да вам помогне. Ваш пријателј мора да да изјаву 
под заклетвом. Пријателј који вам помаже да гласате може да иде са 
вама у оделјак за гласанје. Пријателј може да вам помогне само једном, 
осим у дому за старија лица или ако у улози пријателја делује члан 
породице.

Ја, (наведите своје име и презиме), изјавлјујем:
• да ћу да означим гласачки листић онако како ми каже бирач
• нећу да покушам да утичем на бирача како да гласа
• да ћу да чувам као тајну како је бирач гласао
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Примери идентификацијских докумената

Идентификацијски документ на којем се виде ваше име и презиме и 
постојећа адреса у Торонту. Информативна картица бирача не може 
да се користи као идентификацијски документ.

• Возачка дозвола издана у 
покрајини Онтарио

• Здравствена картица издана 
у покрајини Онтарио (са 
фотографијом и адресом)

• Идентификацијска картица 
са фотографијом издана у 
покрајини Онтарио

• Дозвола за моторна возила 
издана у покрајини Онтарио (дио 
о возилу)

• отказани лични чек
• изјава о хипотеки, уговор о 

закупу или најму који се односи 
на некретнину у Онтарију

• полица осигуранја или изјава о 
осигуранју

• уговор о кредиту или други 
финанцијски уговор са 
финанцијском институцијом

• документ који је издао или 
оверио суд у Онтарију

• било који други документ који 
је издало управно тело Канаде, 
покрајине Онтарија или општине 
у Онтарију или агенција таквог 
управног тела

• било који документ који је 
издало Веће староседилаца 
основано према Закону о 
староседилачким народима у 
Канади

• решенје о порезу на доходак
• Изјава о порезном одбитку на 

дете
• Изјава о плаћеном осигуранју 

запосленја T4E
• Изјава о осигуранју за старија 

лица T4A (OAS)
• Изјава о пензионом осигуранју 

државе Канаде T4A (P)

• Изјава о доприносима пензионог 
осигуранја државе Канаде

• Изјава о директном депозиту 
за социјални програм Онтарио 
Њоркс

• Изјава о директном депозиту за 
програм потпоре за инвалиде 
покрајине Онтарио

• Изјава о безбедности на раду и 
Одбора за осигуранје T5007

• порезно решенје на имовину
• рачун кредитне картице, 

банковни извод, или изјава о 
регистрованом планu пензионе 
штеднје, регистрованом 
пензионом фонду, регистрованом 
плану штеднје власника 
некретнине или изјава Т5

• Картица Кандаског националног 
института за слепе или картица 
неке друге регистроване 
организације која пружа услуге 
лицима са инвалидитетом

• болничка картица или документ
• о евиденцији боравка у кампусу 

које су издали управа или 
званичници одговорни за смјештај 
високошколских студената

• документ о боравку у дому за 
дугорочну негу према Закону о 
домовима за дугорочну негу из 
2007., који је издала управа дома

• режијски рачуни за 
хидроенергију, воду, гас, 
телефон, кабелску телевизију 
или неки други рачун комисије за 
комуналне услуге

• одрезак чека, изјава T4 или 
потврда о плаћи коју је испалтио 
послодавац

• препис или сведоджба 
високошколске установе


