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Промене насеља
Границе бирачких округа промењене су за општинске изборе 2018. Ове промене ступају на снагу 
1. децембра, 2018., када почиње и мандат општинског одбора. Да бисте боље схватили промене у 
границама бирачких округа, можете:

• Погледати на сајту MyVote (toronto.ca/elections/myvote), да проверите у којем бирачком округу 
треба да гласате и ко се кандидовао у њему

• Погледати мапе и гласачка места у бирачком округу

За све остале детаље, погледајте toronto.ca/elections или нас позовите на број 416-338-1111.

MyVote
MyVote садржи све што вам треба. Да бисте отворили MyVote, унесите вашу адресу у Торонту и:

• Пронађите свој бирачки округ на мапи

• Погледајте који кандидати су се пријавили за изборе у вашем бирачком округу

• Погледајте да ли се ваше име налази на гласачком списку

• Додајте податке у гласачки списак или ажурирајте постојеће податке (до 1. октобра)

• Сазнајте где и када можете да гласате

• Погледајте и одштампајте свој позив за гласање

• Сазнајте детаље о могућностима приступа гласачком месту (почев од 1. октобра)

• Погледајте узорак гласачког листића (почев од 1. октобра)

Гласачка места могу се мењати, па стога проверавајте информације на MyVote пре него што кренете на 
гласање.

Интернет алатка на којој можете добити све 
информације које су вам потребне да гласате.

toronto.ca/elections/myvote



Ко може да гласа?
Имате право да гласате током општинских избора у Торонту ако сте:

• канадски држављанин; и

• имате најмање 18 година; и

• становник сте града Торонта; или

• нисте становник Торонта, али ви или ваш брачни друг поседујете или издајете некретнину у граду; и

• није вам одузето право гласа на основу било којег закона.

Имате право да гласате само једном током општинских избор у Торонту, без обзора колико некретнина 
поседујете или издајете у граду. Морате гласати у оном бирачком округу у којем живите.

Дан избора
Понедељак, 22. октобар, 2018. од 10:00 до 20:00 часова

Превремено гласање
Среда 10. октобра до недеље 14. октобра, од 10:00 до 19:00 часова

Локације на којима можете обавити превремено гласање биће наведене на вашој картици са 
информацијама за гласаче или на страници MyVote.

На страници MyVote можете одштампати свој позив за гласање или га на гласачком месту показати на свом 
телефону.

Градска већница
Среда 10. октобра до недеље 14. октобра, од 10:00 до 19:00 часова

Током превремених избора можете гласати у Градској већници Торонта, Toronto City Hall, 100 Queen Street 
W., без обзира на адресу на којој сте у Торонту настањени.

Идентификација
Пре него што приступите гласању, мораћете показати личну исправу на којој је наведено ваше име и важећа 
адреса становања у Торонту.

Могућности гласања

Избегните редове на дан гласања.  
Упишите се на гласачки списак и донесите 
картицу са информацијама за гласаче.



Понесите позив за гласаче гада кренете на гласање.

Важно је да проверите тачност ваших података, посебно ако сте од прошлих избора па до данас променили 
адресу или име. Уписом на гласачки списак биће вам загарантована достава картице са информацијама за 
гласаче, а скратићете и време проведено на гласачком месту.

Упишите се на гласачки списак

Почев од 17. септембра, Град Торонто ће прихватати измене гласачког списка.

• Позивом на број 416-338-1111 можете проверити да ли се ваше име налази на 
гласачком списку.

• Уколико желите да додате податке у гласачки списак или ажурирате постојеће 
податке, обратите се лично у општинску канцеларију на одговарајућој 
локацији или позовите 416-338-1111.

• Све измене морају бити попуњене најкасније до 14. октобра да би се ваше име 
на дан избора појавило у коначној верзији гласачког списка. Након тог датума, 
можете своје име уписати на гласачки списак када 22. октобра стигнете на 
гласачко место.

Од 17. септембра до 1. октобра можете проверити, додати или изменити своје 
податке на страници MyVote.
На страници MyVote (toronto.ca/elections/myvote) можете:

• Погледати да ли се ваше име налази на гласачком списку

• Додати своје име на гласачки списак 

• Унети измене у својим подацима 

Општински избори
Бирачки 
округ 1 Подокруг: 24

Превремено гласање
10. до 14. октобар, 2018. – 10:00 до 20:00 часова

Градска већница - Toronto City Hall, 100 Queen St. W., 1st Floor North
Example Community Centre, 123 Example Rd
Example Recreation Centre, 231 Example Dr

Гласање 
на једној 
локацији

Дан избора
Понедељак, 22. октобар, 2018. од 10:00 до 20:00 часова
Гласајте у General Public School – ФИСКУЛТУРНА САЛА

2345 LongDrive Stree
Ваша школска подршка назначена је као: Француска католичка

Простор за важећу адресу 

Запамтите: морате понети личну исправу 
када дођете на гласање, чак и ако сте сами 
уписали своје име на гласачки списак.



Олакшице за гласаче
Гласачка места
Сва гласачка места биће приступна и информације о свакој локацији налазиће се на нашим Интернет 
страницама: toronto.ca/elections/voters.

Приступ уређајима за гласање
Гласачки терминал (Voter Assist Terminal) је уређај за обележавање гласачког листића помоћу којег гласачи 
са физичким недостацима или другим посебним потребама имају могућност да свој глас дају анонимно и 
самостално. Могућности које пружа овај уређај укључују екран на додир и аудио компоненту, тастатуру са 
Брајевом азбуком за слепе и слабовиде, СНП-цевчицу за особе које нису у стању користити руке (Sip/Puff 
tube device), папучицу са прекидачем и могућности повећавања слова и мењања контраста боја.

Гласачки терминали налазиће се на свим гласачким местима. Ако вам је потребан гласачки терминал, а он 
се на дан гласања не налази на гласачком месту на којем ви треба да гласате, можете затражити да се ваш 
гласачки листић пренесе на друго место позивом на 416-338-1111.

Опуномоћено лице
Ако из било којег разлога нисте у могућности да гласате у дане који су резервисани за гласање, имате 
право да опуномоћите некога да гласа уместо вас, тако што ћете попунити формулар за давање пуномоћи.

Формулар за давање пуномоћи може се све до датума избора подићи и оверити на једној од општинских 
локација. За додатне информације у вези с тим, погледајте Интернет странице изборних служби на адреси: 
toronto.ca/elections/voters.

Ако се суочите са препрекама приликом 
гласања, позовите нас на број 416-338-2020.

Остале услуге
• Упутства о томе како да гласате налазиће се на свим гласачким местима, писана Брајевом 

азбуком и на 26 језика.

• Повећала ће се налазити на свим гласачким местима како би слабовидим гласачима било 
омогућено да читају.

• Ако сте физички неспособни да приступите гласачком месту, имате право да тражите да 
вам се омогући приступ у другу просторију унутар гласачког места. На пример, можете 
тражити да гласате на паркингу или на пешачкој стази. За више информација у вези с тим, 
позовите 416-338-1111.

• Изборне информације за глуве и наглуве могу се добити позивом на телекомуникацијски 
уређај за глуве (TTY), на број 416-338-OTTY (0889).

• Ако нисте у стању самостално обележити гласачки листић, имате право повести некога 
са собом ко ће то учинити уместо вас или замолити неког од присутних чланова гласачке 
комисије да вам помогне.

• На свим гласачким местима могуће је користити помоћ пратиоца или пса за слепе.

Ако вам ни једна од наведених олакшица не одговара, 
јавите нам се на телефон 416-338-1111.



Прихватљива лична документа 
за идентификацију
На гласачком месту је обавезно имати личну исправу за идентификовање. Не заборавите понети личну 
исправу и важећу адресу становања у Торонту када дођете на гласање. Позив за гласање не можете 
користити као личну исправу за идентификовање.

Примери прихватљивих личних исправа:
• Лична карта издата у Онтарију, возачка дозвола или саобраћајна дозвола (дeо који се односи на 

возило).
• Поништен чек издат на ваше име, кредитна картица или извод из банковног рачуна.
• Рачун за трошкове потрошње електричне енергије, телефона или кабловске ТВ, воде и гаса, или 

рачун за комуналне трошкове. 
• Чековни одрезак, Т4 пријава или платни листић којег је издао ваш послодавац.
• Потврда о уплати бенефиција које плаћа Завод за запошљавање Онтарија или Завод за плаћања 

радно неспособнима Онтарија (Ontario Works или Ontario Disability Support Program).
• Процена вредности некретнине, пореска пријава, потврда о плаћеном дечјем додатку.
• Потврда о плаћеној хипотеци, станарини или уговор о најму стана.
• Списак оцена или потврда о похађању више школе или универзитета.
• Документ којим се потврђује боравиште у студентском селу (кампусу), издат од стране званичника 

одговорних за смештај студената у високошколским установама.
• Било који документ којег су издали државни органи Канаде, Онтарија или неке општине у 

покрајини Онтарио, или документ којег је издао или потврдио Суд покрајине Онтарио.
• Било који документ Бенд одбора Онтарија (Band Council), основаног по Закону о Индијанцима (Канада).
• Полиса осигурања или потврда о осигурању.
• Уговор о најму или неки други финансијски уговор склопљен са финансијском институцијом.
• Потврда о плаћеним доприносима за запослене -  T4E.
• Стање доприноса за пензијско осигурање, T4A (OAS), канадско пензионо осигурање T4A (P), стање 

по рачуну доприноса за пензијско осигурање у Канади.
• Потврда о доприносима Одбора за безбедност и осигурање на радном месту (Workplace Safety and 

Insurance Board Statement of Benefits) T5007.
• Инвалидска картица (CNIB) или картица неке друге хуманитарне организације која пружа услуге 

особама са инвалидитетом и посебним потребама.
• Документ којим се потврђује боравак у центру за пружање дуготрајне неге у складу са Законом 

о установама за пружање дугорочне неге (Long-Term Care Homes Act, 2007), којег је издала 
административна служба те установе

• Болничка картица или потврда.

Ако код себе немате прихватљиву личну исправу 
и ако се ваше име не налази на гласачком списку, 
мораћете се вратити и донети тражени документ 
како бисте добили листић са именима кандидата.



Локације општинског служби
од понедељка до петка, од 8:30 до 16:30, на следећим локацијама:

• Toronto City Hall, 100 Queen St. W., 1st Floor North
• Etobicoke Civic Centre, 399 The West Mall, Main Floor
• North York Civic Centre, 5100 Yonge St., Ground Floor
• Scarborough Civic Centre, 150 Borough Drive., 3rd Floor
• Toronto Election Services Office, 89 Northline Road 

Контактирајте нас
Интернет адреса: toronto.ca/elections
Електронска пошта: elections@toronto.ca
Изборне службе: 416-338-1111
Олакшице приступа: 416-338-2020
Приступ: accessibleelections@toronto.ca
Телекомуникацијски уређај за глуве (TTY): 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

Кључни датуми у октобру
10. до 14. октобар: превремено гласање од 10:00 до 20:00 часова
14. октобар: последњи дан превременог гласања
22. октобар: дан избора од 10:00 до 20:00 часова


