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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

 
 Општинска управа општине Нови Кнежевац  на основу члана 19 Закона о избору 
народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000,57/2003, 72/2003, 18/2004, 
85/2005, 101/2005, 10/2008, 104/2009, 28/2011 и 36/2011) и сходно Одлуци о расписивању 
избора за чланове националнихсавета националних мањина ("Службени гласник РС" број 
89/2014), Решењу о привременомзакључењу посебног бирачког списка националнe 
мањинe ("Службени гласник РС" број 89/2014), члану 29 став 1, члану 31, члану 32 став 1 
и 2 Закона о националним саветима националних мањина("Службени гласник РС" број 
72/09, 55/14 и 20/14-УС), Упутству за спровођење непосреднихизбора за чланове 
националних савета националних мањина расписаних за 26. октобар 2014. годинедонетог 
од стране Републичке изборне комисије на седници одржаној 26. августа 2014. године.  
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
 

 Обавештавају се сви пунолетни грађани који имају бирачко право са 
пребивалиштем на територији општине Нови Кнежевац као и сва пунолетна интерно 
расељена лица са боравиштем на територији општине Нови Кнежевац, уписана у посебан 
бирачки списак националних мањина, да је Министарство државне управе и локалне 
самоуправе донело Oдлуку о расписивању избора за чланове националних савета 
националних мањина који ће се одржати дана 26.октобра 2014. године.  
 Сходно Решењу о привременом закључењу посебног бирачког списка националне 
мањине закљученог дана 24. августа 2014. године у 24,00 часа на непосредним изборима 
бирају се чланови националног савета националних мањина:  
 
− 15 чланова Националног савета албанске националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета ашкалијске националне мањине;  
− 35 чланова Националног савета бошњачке националне мањине;  
− 19 чланова Националног савета бугарске националне мањине;  
− 19 чланова Националног савета буњевачке националне мањине;  
− 23 члана Националног савета влашке националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета грчке националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета египатске националне мањине;  
− 35 чланова Националног савета мађарске националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета немачке националне мањине; − 35 чланова  
 
Националног савета ромске националне мањине;  
 
− 23 члана Националног савета румунске националне мањине;  
− 19 чланова Националног савета русинске националне мањине;  
− 29 чланова Националног савета словачке националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета словеначке националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета украјинске националне мањине;  
− 15 чланова Националног савета чешке националне мањине.  
 



На изборима путем електорске скупштине за чланове националних савета националних 
мањина бира се:  
 
− 15 чланова Националног савета пољске националне мањине;  
− 23 члана Националног савета македонске националне мањине;  
− 23 члана Националног савета црногорске националне мањине;  
− 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине.  
 
 Након привременог закључења посебног бирачког списка упис, брисање, измене, 
допуне и исправке у посебном бирачком списку припадника националних мањина 
наставља се 25. августа 2014. године и траје до 10. октобра 2014. године, када ће 
Министарство државне управе и локалне самоуправе донети Решење о закључењу 
посебног бирачког списка.  
 По закључењу посебног бирачког списка упис, брисање, измене, допуне и исправке 
у посебном бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе 
на основу решења које доноси најкасније 72 часа пре дана одржавања избора.  
 Увид у посебан бирачки списак националних мањина као и захтев за упис, 
брисање, измене,  допуне и исправке можете извршити сваког радног дана у Служби за 
општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Нови Кнежевац објекат у 
улици Краља Петра I Карађорђевића број 1.  соба број 8. у времену од 7-15 часова. 
 
 
 
 
        Начелник Општинске управе 
            Зоран Гајин с.р 


