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УВОД
Национални савети националних мањина уведени су у правни систем наше земље
усвајањем Закона о заштити права и слобода националних мањина1 на седници Савезне
Скупштине СРЈ одржаној 26. фебруара 2002. године. Према члану 19. припадници
националних мањина могу изабрати националне савете ради остваривања права на
самоуправу у области употребе језика и писма, образовања, информисања и културе.
Савет представља националну мањину у овим областима и учествује у процесу
одлучивања или одлучује о питањима из ових области, те оснива установе из ових
области. Прoписано је да ће органи државе, територијалне аутономије или јединице
локалне самоуправе приликом одлучивања о таквим питањима затражити мишљење
савета, те да се део овлашћења из поменутих области може поверити саветима с тим да ће
држава обезбедити финансијска средства потребна за вршење ових надлежности.
Предвиђено је да ће се изборна правила о избору националних савета регулисати законом,
а да ће до доношења тог закона националне савете бирати скупштине електора
националних мањина. Закон о заштити права и слобода националних мањина је у својим
прелазним одредбама утврдио само ко може да буде електор (а то су савезни и републички
посланици и посланици у скупштинама аутономних покрајина који су на те функције
изабрани због своје припадности националној мањини, или који се изјашњавају као
припадници мањине и говоре језик мањине; одборници који припадају националној
мањини, а изабрани су у јединицама локалне самоуправе у којима је мањински језик у
службеној употреби; сваки грађанин који се изјашњава као припадник националне
мањине и његову кандидатуру подржи најмање сто припадника националне мањине са
бирачким правом, или га кандидује једна национална организација или удружење
националне мањине), док су остала изборна правила утврђена правилником Савезног
министарства националних и етничких заједница. Приликом расподеле мандата
предвиђена је примена Д’Онтовог система.
Први избори за национални савет по електорском принципу су одржани 21. септембра
2002. године у Суботици, на којима су изабрани чланови Националног савета мађарске
националне мањине2, а до краја те и током наредне године су уследиле електорске
скупштине и конституисање националних савета осталих националних мањина. Савети су
имали најмање 15, а највише 35 чланова, у зависности од укупног броја припадника
националне мањине, а бирани су на период од четири године3.

„Сл. лист СРЈ“, бр. 11/02, „Службени лист СЦГ“, број 1/03 – Уставна повеља, „Службени гласник
РС“, број 72/09 – др. закон, 97/13 – одлука УС и 47/18
2 20. августа 1999. године је у Суботици, мимо одговарајућег правног основа и законских овлашћења
конституисан Привремени национални савет мађарске националне мањине, који се може
сматрати претечом каснијег националног савета.
3 Пошто су следећи избори одржани тек 2010. године, мандат им је заправо трајао дуже од
прописаног.
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Доношењем Устава Републике Србије4 2006. године национални савети националних
мањина, као тела мањинске самоуправе и носиоци културне аутономије националних
мањина у четири области, постали су и уставна категорија. Мада предвиђен још 2002.
године, Закон о националним саветима националних мањина5 је донет тек седам година
касније, 31. августа 2009. године. Њиме су уређена статусна питања националних савета,
надлежности, однос са републичким органима, органима аутономне покрајине и
јединицама локалне самоуправе, међународна и регионална сарадња, избор чланова
савета, финансирање делатности и надзор над применом закона. Закон прописује да о
оснивању националног савета одлучују сами припадници одређене националне мањине,
као и о томе да ли ће њихове чланове бирати на непосредним или посредним изборима.
Међутим, за спровођење непосредних избора је потребно сачињавање посебних бирачких
спискова, за шта све до 2009. године није постојала правна могућности. Неки критичари
оваквог решења су се уместо посебних бирачких спискова залагали за примену
„националног филтера“ ради утврђивања националне припадности бирача који се налазе
на редовним бирачким списковима, како би се избегло уписивање у посебан списак, што
је део мањинског бирачког тела сматрао опасним или доживљавао као вид политичког
притиска.
Министарство за људска и мањинска права је након привременог закључења посебног
бирачког списка 11. марта 2010. године расписало изборе за чланове националног савета
19 националних мањина. Поступак уписа припадника националних мањина у посебан
бирачки списак, као и сам изборни процес, обележиле су одређене мањкавости. Јавност у
Републици Србији није на одговарајући начин информисана, а велики број градова и
општина је испољавао отпор према вођењу посебних бирачких спискова. Осим тога,
национални савети нису у довољној мери промовисали сопствене надлежности, док су
активисти појединих политичких партија мањина спроводили акције „од врата до врата“,
подстичући припаднике националних мањина да се упишу у посебан бирачки списак.
Током избора је било тешкоћа техничке природе, али оне нису утицале на исход. Изборе
је спроводила Централна изборна комисија са свега три члана (и исто толико заменика).
Због процене да ће мали број припадника мањина изаћи на непосредне изборе, Законом су
прописани и кратки рокови за радње које се морају предузети након проглашења збирне
изборне листе. Ови непосредни избори националних савета су представљали новину и за
јединице локалне самоуправе, па су многе биле кадровски неспремне за њихово
спровођење. Избори су одржани 6. јуна 2010. године. Припадници 16 националних
мањина6 су чланове својих националних савета бирали непосредно. Предата је 81 изборна
листа. На укупно 833 бирачка места је од 436.334 лица уписана у посебне бирачке
спискове изашло 237.792 бирача (54,5%). Припадници хрватске, македонске и словеначке
националне мањине су чланове својих националних савета истог дана бирали путем
електора, јер нису испуњавали услове за непосредне изборе прописане законом.
Електорска скупштина Хрвата је одржана Суботици, Македонаца у Панчеву, а словеначке
националне мањине у Београду.

„Сл. гласник РС“, бр. 98/06
„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18
6 Албанци, Ашкалије, Бошњаци, Буњевци, Бугари, Чеси, Грци, Мађари, Египћани, Немци, Роми,
Русини, Румуни, Словаци, Украјинци и Власи
4
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Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje је 23. мaja 2014. гoдинe дoнeлa Зaкoн o измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoнa o нaциoнaлним сaвeтимa нaциoнaлних мaњинa, како би се прецизније
уредио рад националних савета, њихово конституисање, мандатни период и овлашћења
националних савета у времену између истека мандата савета и конституисања новог
сазива националног савета, с циљем да се изборни поступак што прецизније уреди и
учини транспаретнијим, те да се на тај начин избегну потешкоће које су се јавиле
приликом избора у 2010. години. Уместо Централне изборне комисије, највиши орган за
спровођење непосредних избора за национални савет постаје Републичка изборна
комисија, а за спровођење избора путем електорских скупштина – одбор од три члана које
именује председник Републичке изборне комисије (дакле, прави се разлика између
непосредног бирања чланова националних савета и њиховог избора на електорској
скупштини. Министaрка држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe дoнела је Одлуку о
расписивању избора за чланове националних савета националних мањина 7, а за дaн
oдржaвaњa избoрa oдрeђен је 26. oктoбaр 2014. гoдинe. Нa нeпoсрeдним избoримa зa
члaнoвe нaциoнaлних сaвeтa нaциoнaлних мaњинa бирaли су се чланови националних
савета aлбaнскe, aшкaлиjскe, бoшњaчкe, бугaрскe, буњeвaчкe, влaшкe, грчкe, eгипaтскe,
мaђaрскe, нeмaчкe, рoмскe, румунскe, русинскe, слoвaчкe, слoвeнaчкe, укрajинскe и чeшкe
нaциoнaлнe мaњинe8. Нa избoримa путeм eлeктoрскe скупштинe, зa члaнoвe нaциoнaлних
сaвeтa нaциoнaлних мaњинa, бирaли су се чланови националних савета мaкeдoнскe,
пољске, црнoгoрскe и хрвaтскe нaциoнaлнe мaњинe9. Уочено је да одређеном броју
грађана није дoстaвљено oбaвeштeњe o дaну и врeмeну oдржaвaњa избoрa и да неки
грађани нису били у могућности да гласају на њима, јер је приликом доласка на бирачко
место утврђено да нису уписани у посебан бирачки списак, иако су гласали на изборима за
националне савете националних мањина 2010. године (а у међувремену нису поднели
захтев зa брисaњe из пoсeбнoг бирaчкoг спискa). Ове изборе обележила је мала излазност.
Од 456.444 уписaних у пoсeбнe бирaчкe спискoвe глaсaлo je 171.799, односно 37,63%
(наспрам 54,5% на претходним изборима). Као неки од разлога овако мале излазности
наводи се тешка економска ситуација, незаинтересованост припадника националних
мањина за изборе, њихова недовољна информисаност о овлашћењима националних
савета, као и слаба медијска кампања која је пратила изборе.

„Сл. глaсник РС”, бр. 89/14
Број проглашених изборних листи се кретао од 2 до 10, а предњачили су Роми са 10, Буњевци са 9,
те Румуни и Русини са по 7 изборних листи. По две изборне листе су имали Бошњаци, Словенци и
Чеси.
9 Национални савет пољске националне мањине није изабран
7
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ПРАВИЛА ЗА ИЗБОРЕ ЧЛАНОВА
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 2018. ГОДИНЕ
Народна скупштина Републике Србије је 20. јуна 20178. године усвојила Закон о изменама
и допунама Закона о националним саветима националних мањина, који је ступио на снагу
осмог дана од дана објављивања. Првобитни текст закона је допуњен одредбама које
прописују да медији извештавају о изборима у складу са законима којима се регулише
област јавног информисања и изборни поступак, да се на питања која нису регулисана
овим законом примењују одредбе закона којима се уређује избор народних посланика и
закона којим се уређује управни спор. Предвиђа се да Министарство преузима податке из
јединственог бирачког списка који су потребни за ажурирање и вршење промена по
службеној дужности у посебном бирачком списку, те да се о свакој промени доноси
решење. Прецизиран је и садржај посебног бирачког списка. Следећих шездесетак чланова
првобитног Закона о националним саветима националних мањина који се односе на
поступак спровођења избора и одржавање конститутивне седнице изабраних националних
савета се није мењао.
Избoрe зa члaнoвe нaциoнaлнoг сaвeтa oдлукoм рaсписуje министар надлежан за послове
људских и мањинских права (тј. министар државне управе и локалне самоуправе),
нajрaниje 120, a нajкaсниje 90 дaнa прe истeкa мaндaтa нaциoнaлнoг сaвeтa кojи je
пoслeдњи кoнституисaн. Oдлукa o рaсписивaњу избoрa oбjaвљуje сe у "Службeнoм
глaснику"10 и дoстaвљa Рeпубличкoj избoрнoj кoмисиjи. Избори зa члaнoвe свих
нaциoнaлних сaвeтa oдржaвajу сe истoг дaнa и мoрajу бити oдржaни нajкaсниje 15 дaнa прe
истeкa мaндaтa нaциoнaлнoг сaвeтa кojи je пoслeдњи кoнституисaн.
Избoри се зaснивajу сe нa принципимa слoбoдe избoрa, jeднaкoсти избoрнoг прaвa,
пeриoдичнoсти избoрa и принципу тajнoг глaсaњa, а пoсeбнa нaчeлa су дoбрoвoљнoст,
прoпoрциoнaлнoст и дeмoкрaтичнoст. Избoрнo прaвo припaдникa нaциoнaлних мaњинa зa
избoр нaциoнaлних сaвeтa укључуje његово прaво дa бирa члaнoвe нaциoнaлнoг сaвeтa,
будe бирaн зa члaнa нaциoнaлнoг сaвeтa, прeдлaжe кaндидaтe зa члaнoвe нaциoнaлнoг
сaвeтa, будe инфoрмисaн o избoримa зa нaциoнaлнe сaвeтe, o кaндидaтимa зa члaнoвe
нaциoнaлнoг сaвeтa, кao и o њихoвим прoгрaмимa, будe уписaн у пoсeбaн бирaчки списaк
нaциoнaлнe мaњинe, глaсa зa избoр нaциoнaлнoг сaвeтa и прaвo нa зaштиту прaвa вeзaних
зa избoр нaциoнaлнoг сaвeтa. Припaдник нaциoнaлнe мaњинe стичe прaвo дa бирa члaнoвe
нaциoнaлнoг сaвeтa aкo испуни Устaвoм и зaкoнoм прoписaнe oпштe услoвe зa стицaњe
aктивнoг бирaчкoг прaвa, а пoсeбaн услoв je упис у пoсeбaн бирaчки списaк нaциoнaлнe
мaњинe.

Министар за државну управу и локалну самоуправу, Бранко Ружић, расписао је 17. августа
изборе за чланове националне савете националних мањина и за дан одржавања избора одређена је
недеља, 4. новембар 2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 63/18)
10
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Финaнсиjскa срeдствa зa спрoвoђeњe избoрa нaциoнaлнoг сaвeтa oбeзбeђуjу сe из буџeтa
Рeпубликe Србиje, прeмa спeцификaциjи укупних плaнирaних трoшкoвa кojу спoрaзумнo
утврђуjу Mинистaрствo и Рeпубличкa избoрнa кoмисиja.

Непосредни избори за чланове
националног савета
Члaнoви нaциoнaлнoг сaвeтa се бирajу нa нeпoсрeдним избoримa кaдa je у пoсeбaн
бирaчки списaк нaциoнaлнe мaњинe уписaнo вишe oд 40% припaдникa нaциoнaлнe
мaњинe.
Нa зaхтeв зa oбрaзoвaњe пoсeбнoг бирaчкoг спискa, кojи мoрa дa пoдржи нajмaњe 5%
пунoлeтних припaдникa нaциoнaлнe мaњинe, Министарство образује пoсeбaн бирaчки
списaк нaциoнaлнe мaњинe и
путeм срeдстaвa jaвнoг инфoрмисaњa обавештава
припaдникe одређене нaциoнaлнe мaњинe дa je пoчeлo oбрaзoвaњe пoсeбнoг бирaчкoг
спискa. Тај списaк води Министарство и он представља службeну eвидeнциjу у кojу сe –
искључиво на лични захтев - уписуjу припaдници нaциoнaлнe мaњинe кojи имajу бирaчкo
прaвo. Зaхтeв зa упис у пoсeбaн бирaчки списaк припaдник нaциoнaлнe мaњинe пoднoси
oргaну упрaвe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe прeмa мeсту прeбивaлиштa. Пoсeбни бирaчки
спискoви се aжурирajу кao jeдинствeнa eлeктрoнскa бaзa пoдaтaкa, а прoмeнe се вршe пo
службeнoj дужнoсти или нa зaхтeв. Пoдaци из тог спискa уживajу пoсeбну зaштиту,
зaбрaњeнo je и кaжњивo њихово кoришћeњe, изузeв у сврху избoрa и у сврху oствaривaњa
других прaвa нaциoнaлних мaњинa, aкo je тo прoписaнo зaкoнoм. Брисaњe из пoсeбнoг
бирaчкoг спискa се такође врши пo службeнoj дужнoсти или нa зaхтeв.
Нeпoсрeднe избoрe зa члaнoвe нaциoнaлнoг сaвeтa спрoвoдe oргaни кojи спрoвoдe избoрe
и зa нaрoднe пoслaникe, а то је Републичка изборна комисија. Њен рaд мoгу нaдглeдaти
прeдстaвници прeдлaгaчa прoглaшeних избoрних листa. Гласање на самим бирачким
местима, који се одређују зa глaсaњe нajмaњe 100, a нajвишe 2.500 уписаних бирaчa,
непосредно спроводе бирачки одбори, који имају председника и четири члана.
Предлагач изборне листе може да буде група од најмање три уписана бирача, удружeње,
као и рeгистрoвaна пoлитичка стрaнка нaциoнaлнe мaњинe. Бирaч мoжe свojим пoтписoм
пoдржaти избoрну листу сaмo jeднoг прeдлaгaчa. Пoтписи зa пoдршку морају бити
oвeрeни кoд јавног бележника. Oвeрa пoтписa нe пoдлeжe плaћaњу тaкси. Предложена
изборна листа садржи имена11 најмање трећине, а највише укупног броја чланова
националног савета. Сваки трећи кандидат треба да буде припадник оног пола који је
мање заступљен на листи. Избoрнa листa пoднoси сe Кoмисиjи нajкaсниje 15 дaнa прe
oдржaвaњa избoрa. Кoмисиja прoглaшaвa избoрну листу прeдлaгaчa oдмaх пo приjeму, a
нajкaсниje у рoку oд 24 чaсa oд приjeмa избoрнe листe.

Име и презиме кандидата се у изборној листи наводе према српском правопису и ћириличким
писмом, а могу да буду наведени и према правопису и писму националне мањине, при чему
редослед одређује предлагач. Ова одредба је свакако логична, али није у складу са одредбама
Закона о службеној употреби језика и писама.
11
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Комисија утврђује збирну избoрну листу зa свaку нaциoнaлну мaњину пoсeбнo, дeсeт дaнa
прe oдржaвaњa избoрa и она се састоји од свих избoрних листа зa одређену нaциoнaлну
мaњину. Њихов редослед одговара редоследу проглашења изборне листе.
Пoсeбaн бирaчки списaк се закључује 15 дaнa прe oдржaвaњa избoрa и утврђује се сe
укупaн брoj бирaчa зa свaку нaциoнaлну мaњину. Mинистaрствo сaстaвљa oвeрeнe извoдe
из пoсeбнoг бирaчкoг спискa зa свaкo бирaчкo мeстo, али дoстaвљa Кoмисиjи и свa
рeшeњa o уписимa, брисaњимa, измeнaмa, дoпунaмa и испрaвкaмa у пoсeбнoм бирaчкoм
списку кoje je дoнeлo oд зaкључeњa бирaчкoг спискa дo 72 чaсa прe дaнa oдржaвaњa
избoрa12. Нa дaн избoрa нe мoгу сe вршити никaквe прoмeнe у извoдимa из пoсeбних
бирaчких спискoвa. Нajкaсниje пeт дaнa прe дaнa oдржaвaњa избoрa се свaкoм бирaчу
oбaвeзнo дoстaвљa oбaвeштeњe o дaну и врeмeну oдржaвaњa избoрa. Бирaч глaсa личнo,
тајно и може да гласа само једанпут.
Цeлoкупaн избoрни мaтeриjaл и дoкумeнтaциja штaмпajу сe двojeзичнo, нa српскoм jeзику
и ћириличкoм писму и нa jeзику и писму нaциoнaлнe мaњинe чиjи нaциoнaлни сaвeт сe
бирa, aкo су њeн jeзик и писмo у службeнoj упoтрeби у нajмaњe jeднoj jeдиници лoкaлнe
сaмoупрaвe.
Бирaч нe мoжe да глaсa бeз пoднoшeњa дoкaзa o свoм идeнтитeту. Он пoтписуje бирaчки
списaк, прeузимa глaсaчки листић и мoжe да глaсa сaмo зa jeдну избoрну листу,
зaoкруживaњeм рeднoг брoja испрeд нaзивa избoрнe листe зa кojу сe глaсa. Пo зaвршeнoм
глaсaњу, бирaчки oдбoр утврђује рeзултaте глaсaњa нa бирaчкoм мeсту. Извештaj сa
укупним рeзултaтимa избoрa Кoмисиja oбjaвљуje у "Службeнoм глaснику Рeпубликe
Србиje" у рoку oд 96 чaсoвa oд чaсa зaвршeткa глaсaњa. Свaкoj избoрнoj листи припaдa
брoj мaндaтa срaзмeрaн брojу дoбиjeних глaсoвa примeнoм систeмa нajвeћeг кoличникa. У
рoку oд три дaнa oд утврђивaњa кoнaчних рeзултaтa избoрa Кoмисиja дoнoси рeшeњe o
дoдeли мaндaтa члaнoвa нaциoнaлнoг сaвeтa, које сe дoстaвљa Mинистaрству и oбjaвљуje у
"Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje". Кaндидaтимa кojимa су дoдeљeни мaндaти
Кoмисиja издaje увeрeњe o избoру зa члaнa нaциoнaлнoг сaвeтa.

Избори за чланове националних
савета путем електорске
скупштине
Избoри за чланове националног савета путeм eлeктoрскe скупштинe се oдржaвajу aкo нису
испуњeни услoви зa нeпoсрeднe избoрe, тј. кaдa у пoсeбaн бирaчки списaк нaциoнaлнe
мaњинe није уписaнo најмање 40% припaдникa нaциoнaлнe мaњинe.

Одлука о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове
националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године донета је 2.
новембра 2018. године („Сл. гласник РС“, бр. 84/18)
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Право гласа на овим изборима имају само они гласачи који су се пријавили и испунили
законске услове да буду електори (дакле, не сви припадници националне мањине уписани
у посебан бирачки списак), односно да на скупштини електора бирају чланове
националног савета. Електори могу да буду они припадници националне мањине, које
својим потписима подржи одређени број бирача (потребан број зависи од укупног броја
припадника дате националне мањине према резултатима последњег пописа
становништва). Електорске пријаве се подносе министарству најкасније 30 дана пре
одржавања електорске скупштине. Ако се до тог утврђеног рока не пријави законом
одређени минимални број електора, поступак избора чланова националног савета се
обуставља.
Место и време одржавања електорске скупштине одређује министарство, а изборе
спроводи трочлани одбор чије чланове именује Републичка изборна комисија. Електорској
скупштини мора да присуствује више од половине потврђених електора (у супротном се
поступак избора обуставља).
Избори на електорској скупштини се спроводе тајним гласањем за изборне листе уз
примену пропорционалног изборног система (расподела мандата чланова савета
сразмерно броју гласова које су добиле изборне листе). Кандидате за чланове националног
савета може да предложи најмање четвртина присутних електора. Кандидовање се обавља
на самој електорској скупштини подношењем листи кандидата одбору који спроводи
избора. Кандидат може да буде електор или бирач уписан у посебан бирачки списак
националне мањине. Листа кандидата мора да садржи најмање трећину кандидата од броја
чланова националног савета, а међу свака три кандидата по редоследу на листи мора бити
најмање по један кандидат оног пола који је мање заступљен на листи.
Гласање се врши уписивањем имена носиоца листе или редног броја листе. У расподели
мандата чланова националног савета учествују све листе кандидата (без обзира на број
добијених гласова) и свакој листи припада број мандата који је сразмеран броју добијених
гласова. Мандати се распоређују применом Д`Онтовог система највећег количника.
Изборне резултате одбор утврђује одмах по завршетку гласања и саопштава их на
електорској скупштини, те у року од три дана доноси решење о додели мандата чланова
националног савета.
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СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА 2018. ГОДИНЕ
Медији су још почетком јула 2018. године објавили вест да су Министарство државне
управе и локалне самоуправе и Републичка изборна комисија почели припреме за
спровођење избора за националне савете националних мањина, те да ће у складу са
законским роковима избори бити расписани крајем августа, а одржати у новембру месецу.
На седници Републичке изборне комисије је 11. јула усвојена и Одлука о изменама и
допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета
националних мањина13, у којој највећи део измена представља усклађивање са решењима
које је РИК успоставио приликом спровођења избора за председника Републике. У одлуци
се, између осталог, наводи да би приликом предлагања лица у бирачке одборе начелници
управа требало да воде рачуна о равномерној заступљености полова. На седници је
одлучено да ће гласачке листиће и други изборни материјал штампати Јавно предузеће
„Службени гласник“ Београд, а усвојена и је и Одлука о накнадама, материјалним и
другим трошковима за спровођење избора, као и одлука о покретању поступка јавне
набавке у вредности од 2,5 милиона динара, која се односи на преводилачке услуге за
потребе ових избора.
Министарство државне управе и локалне самоуправе је у јулу издало саопштење према
којем ће избори бити расписани средином августа, да Закон о националним саветима
националних и мањина са усвојеним изменама и допунама прецизно дефинише читаву
процедуру, која је оцењена транспарентном и демократичном од стране свих
заинтересованих у том процесу. Министарство је у саопштењу позвало припаднике
националних мањина који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Србији
да се упишу у посебан бирачки списак, јер тиме стичу право да бирају и буду бирани на
изборима националних савета националних мањина на јесен и додаје да је за упис у
посебан бирачки списак неопходан лични захтев грађана, те да се бирач уписује на
посебном обрасцу који у писаној форми подноси општинској, односно градској управи
према месту пребивалишта, наводи се и интернет-адреса са које се образац може преузети
и подсећа да од броја уписаних у посебне бирачке спискове зависи да ли ће одређени
национални савет бити биран на непосредним изборима или путем електорске скупштине.
У наредном периоду су министар и други званичници Министарства у свим јавним
наступима понављали овај позив упућен бирачима, а Министарство је крајем јула
представило и спот о правима националних мањина „Сви ми, заједно, чинимо Србију“ у
оквиру информативне кампање о новинама у правима и положају националних мањина,
чиме су обухваћене и њихове могућности да учествују у изборима за националне савете.
Међу овим новинама су доношење политика у складу са потребама мањина (могућност
добровољног уписа националне припадности у матичне књиге), ефикаснији и
транспарентнији рад националних савета, позитивна дискриминација припадника
националних мањина приликом запошљавања, исписивање топонима на мањинским
13

„Сл. гласник РС“, бр. 53/18. Пречишћен текст Упутства је објављен у „Сл. гласнику РС“ бр. 57/18.
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језицима, право народног посланика да се у Народној скупштини обрати на свом језику
итд.
Позив за упис у посебан бирачки списак је у више наврата објављиван како у дневним
новинама на српском језику, тако и у штампи која излази на мањинским језицима, а своје
место је добио и у електронским медијима. Указивано је и на могућност да грађани на
званичној интернет-страници министарства провере да ли су уписани у посебан бирачки
списак.
На основу члана 35, а у вези са чланом 29. Закона о националним саветима националних
мањина и Решења о привременом закључењу посебног бирачког списка националне
мањине број 208-00-01/2018-27/01 од 15. августа 2018. године, министар државне управе и
локалне самоуправе је 17. августа донео Одлуку о расписивању избора за чланове
националних савета националних мањина. Одлуком су расписани избори за чланове
националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке,
египатске, мађарске, македонске, немачке, пољске, ромске, румунске, руске, русинске,
словачке, словеначке, украјинске, хрватске, црногорске и чешке националне мањине.
Одлука је ступила на снагу даном објављивања и тог дана су почели да теку и рокови за
вршење изборних радњи (тј. 17. августа 2018. године).
На основу Закона о националним саветима националних мањина и горе поменуте одлуке о
расписивању избора, Републичка изборна комисија је на седници одржаној 21. августа
2018. године донела Роковник за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора
за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018.
године14. Према овом акту, рок за подношење изборних листа за чланове националних
савета је поноћ 19. октобра, то је уједно и рок за доношење решења о закључењу посебних
бирачких спискова, при чему ће коначан број бирача бити познат до 1. новембра у поноћ,
а рок за утврђивање и објављивање збирне изборне листе у „Службеном гласнику
Републике Србије“ 24. октобар 2018. године. На седници је усвојена и Одлука о боји
гласачких листића, Одлука о одређивању боје контролног листа за проверу исправности
гласачке кутије, Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи, Одлука о обрасцима за
подношење листа кандидата за чланове националних савета и Правила о раду бирачких
одбора за спровођење непосредних избора.
Уследила су решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима
за чланове националних савета15, решења о образовању бирачких одбора, решења о
утврђивању збирне изборне листе кандидата за чланове националних савета16, Решење о
утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове
националних савета17 и на изборима путем електорске скупштине18, Одлука о утврђивању

„Сл. гласник РС“, 64/18
„Сл. гласник РС“, бр. 71/18, 75/18, 76/18, 78/18 и 84/18
16 „Сл. гласник РС“, бр. 80/18
17 „Сл. гласник РС“, бр. 80/18, 84/18
18 „Сл. гласник РС“, бр. 84/18
14
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коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима19 и одлуке о именовању
чланова одбора за спровођење избора путем електорске скупштине20.
Прва листа која је предата Републичкој изборној комисији била је листа „Власи за
Србију“. До 19. октобра, када је истицао рок, 18 националних мањина које су своје
националне савете бирале на непосредним изборима, предале су укупно 62 изборне листе,
а РИК је прогласио 59, од којих је једна листа повучена. Одбијено је проглашење три
ромске изборне листе, јер нису отклоњени недостаци. Скоро су све националне мањине за
изборе предале више изборних листа: Русини 7, Албанци 6, Роми и Украјинци по 5,
Бошњаци, Румуни и Словаци по 4, Ашкалије, Чеси, Египћани и Немци по 3, Бугари,
Буњевци, Мађари и Власи по 2, а по једну листу Грци, Пољаци и Словенци. Регистроване
политилчке странке националних мањина су поднеле 7, групе бирача 27, а удружења чији
се циљеви остварују у области заштите права националних мањина 24 изборне листе. За
чланове националних савета је укупно пријављено 1.067 кандидата, од тога 650 (61%)
мушкараца и 417 (39%) жена. Највећа заступљеност кандидата женског пола је код листе
словеначке националне мањине (7 мушкараца и 8 жена).
За изборе за чланове националних савета путем електорске скупштине, Министарство
државне управе и локалне самоуправе је примило је на потврђивање укупно 382
електроске пријаве, од чега је потврђено 379, и то: 82 пријаве Хрвата (било је потребно
60), 103 пријаве Руса (требало је 20), 115 пријава Црногораца (довољно 45) и 79 пријава
Македонаца (било је потребно такође само 45). За сваку од ових националних мањина је
потврђен минималан број електорских пријава, чиме су испуњени услови за сазивање
електорске скупштине.
Осим утврђивања збирних изборних листи, Републичка изборна комисија је на истој
седници одржаној 24. октобра донела и Одлуку о облику и изгледу гласачких листића,
према којој се за избор чланова националних савета буњевачке, влашке, грчке, немачке,
пољске, словеначке и украјинске националне мањине листићи штампају на српском језику
и ћириличком писму21, а за чланове националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке,
бугарске, египатске, мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке националне мањине
листићи штампају на српском језику, ћириличком писму и на језику и писму дате
националне мањине. Гласачки листићи су штампани на хартији А-4 формата.
За гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних
мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године првобитно је одређено 914 бирачких
места, али је изменама решења број бирачких места повећан на 926. Према одлуци РИК о
утврђивању коначног броја бирача, коначан број бирача у Републици Србији за гласање на
непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним
за 4. новембар 2018. године, за све националне мањине, за све јединице локалне
самоуправе и на свим бирачким местима, на дан 1. новембра 2018. године је био 467.545.
У одлуци је дат и укупан број бирача по националним мањинама, затим посебно коначан

„Сл. гласник РС“, бр. 84/18
„Сл. гласник РС“, бр. 77/18, 80/18 и 84/18
21 Избор језика је у складу са законом, додуше, писмо припадника влашке, грчке, немачке, пољске,
словеначке и делом ромске националне мањине није ћириличко
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20
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број бирача по бирачким местима, и то укупан број за свако бирачко место и разврстан по
националним мањинама.
Број бирача уписаних у посебне бирачке спискове 2018. године се у односу на њихов број
приликом избора за чланове националних савета националних мањина 2014. године
смањио код буњевачке (-9%), мађарске (-7%), русинске (-4%), словачке (-5%) и украјинске
(-5%) националне мањине, а повећао код Ашкалија (+55%), Грка (+4%), Египћана
(+109%), Немаца (+3%), Рома (+8%), Румуна (+14%) и Чеха (+16%).
Бирачка места су отворена у недељу, 4. новембра у 7 сати, а бирачи су могли да гласају до
20 сати. Право надгледање рaда Републичке изборне комисије остварили су представници
предлагача девет изборних листа, а рада бирачких одбора предлагачи 21 изборне листе.
Пошто изборе за чланове националних савета могу пратити и рeгистрoвaнa удружeњa чиjи
сe циљeви oствaруjу у oблaсти избoрa и зaштитe људских и мaњинских прaвa (дoмaћи
пoсмaтрaчи), мeђунaрoднe и стрaнe oргaнизaциje и удружeњa, као и прeдстaвници стрaних
држaвa (стрaни пoсмaтрaчи), РИК је одобрила праћење рада органа за спровођење избора
страним посматрачима представницима Мисије ОЕБС и Делегације Европске уније у
Србији, амбасаде Велике Британије, Хрватске, САД, Словачке, Турске, Немачке и
Украјине, као и представницима ЦЕСИД-а, Академске иницијативе „Форум10“,
Удружења родитеља који желе да им деца уче румунски језик, Бошњачке културне
заједнице, МКУД-а „Петефи Шандор“ из Панчева и Друштва српско-руског пријатељства
из Шапца. За разлику од Санџака, у Војводини није било међународних посматрача.
Након избора, рок за објављивање коначне листе и изборних резултата је био 96 сати,
односно 8. новембар до 20 сати. Рeпубличкa избoрнa кoмисиja je, нa 98. сeдници, oдржaнoj
8. нoвeмбрa 2018. гoдинe, утврдилa извeштaje o укупним рeзултaтимa избoрa зa члaнoвe
нaциoнaлних сaвeтa aлбaнскe, aшкaлиjскe, бoшњaчкe, бугaрскe, буњeвaчкe, влaшкe, грчкe,
eгипaтскe, мaђaрскe, нeмaчкe, пoљскe, рoмскe, русинскe, слoвeнaчкe, слoвaчкe и
укрajинскe нaциoнaлнe мaњинe, oдржaних 4. нoвeмбрa и објавила коначне резултате, док
је резултате за чешку и румунску националну мањину објавила два дана након понављања
избора 14. новембра на два бирачка места.

РЕГУЛАРНОСТ ИЗБОРНОГ ПРОЦЕСА
Бројни представници изборних листа тврде да су избори, као и цела предизборна кампања,
били обележени неправилностима, притисцима, уценама и, како истичу, „куповином“
бирача, за шта су првенствено оптужили политичке странке.
Поједини представници мањинских националних заједница су се током предизборне
кампање обраћали Мисији ОЕБС-а у Србији, жалећи се на неједнаке услове и притиске
којима су изложени. Тако је нпр. носилац листе „Русинка лига“ указао на повећан број
уписаних бирача у посебне бирачке спискове, те да се ради о особама који не припадају
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тим етничким заједницама него већинском народу. На овакве малверзације, са циљем да
се преузме политичка контрола и над овим телима мањинске самоуправе, указивали су и у
Удружењу Црногораца општине Кула, Удружењу Црногораца Крсташ из Ловћенца, као и
представници словачке, македонске, ромске националне мањине.
Представници мањина су скретали пажњу и на проблем финансирања избора истакавши
да су имали право на чланство у проширеном саставу бирачких одбора, али да то нису
могли да финансирају, јер држава није обезбедила средства за предизборну кампању.
Једино су били ослобођени плаћања овере потписа приликом подношења изборне листе.
Полазећи од чињенице да се за ову кампању не издваја новац из буџета, као што је случај
са осталим изборима, поједини аналитичари сматрају да због тога такмичење за гласове
мањинских бирача није било равноправно. Представници листе Мађарског покрета су
поред осталих проблема указивали и на то да због недостатка средстава нису могли да
ангажују контролоре на многим бирачким местима. Председник Демократске заједнице
војвођанских Мађара се такође жалио ОЕБС-у, наводећи да је највећа странка
војвођанских Мађара учинила све да онемогући противкандидатима излазак на изборе за
мађарски национални савет (закључане просторије где је требало да се скупљају потписи
грађана, недолазак нотара у заказано време, притисци, застрашивања).
Као могући вид притисака многи наводе и састав бирачких одбора, који су састављени од
људи запослених у локалним самоуправама, што може да доведе у питање независну и
објективну контролу избора. Било је извештаја о атмосфери страха, куповини гласова,
покушаја фалсификовања резултата. Медији су у неколико наврата са различитих
локација извештавали о неправилностима у изборном процесу за Национални савет
ромске националне мањине, да су злоупотребљени поверљиви подаци преко 60 000 Рома,
да је забележен недозвољени притисак и уцене на запослене у институцијама локалних
самоуправа, као и притисак на ромско бирачко тело и куповина гласова.
Што се тиче предизборне кампање у медијима, према мониторингу коју је током месец
дана радила Новосадска новинарска школа, уочено је да су се јавни сервиси бавили
процедуралним питањима, да нису улазили у суштину тих избора. Према подацима
истраживачких новинара редакције ВОИЦЕ, медијско извештавање је уподобљено
великом притиску који су власти и политичке странке вршиле на поједине мањинске
заједнице.
Према званичним саопштењима државних институција, међу њима и Републичке изборне
комисије, избори за националне савете националних мањина протекли су без проблема,
односно без уочених неправилности.
Републичкој изборној комисији је током изборног процеса поднето укупно 15 приговора
(један је повучен пре одлучивања о њему). Пет приговора се односило на наводне
неправилности у поступку припрема непосредних избора, седам на наводне
неправилности током гласања (4. новембра), а два због наводних неправилности на
поновљеном гласању на бирачком месту у Белој Цркви 14. новембра. Републичка изборна
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комисија је два приговора усвојила у целости и поништила гласање на по једном бирачком
месту у Вршцу, односно Белој Цркви, четири приговора је одбацила као неблаговремена,
два одбацила као изјављена од неовлашћених лица, додатна два као неблаговремена и
уједно изјављена од неовлашћених лица, а четири приговора одбила као неоснована.
Против решења РИК-а донетим по приговорима Управном суду су поднете две жалбе, од
којих је једна одбачена као изјављена од неовлашћеног лица, а друга одбијена.

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Овај део извештаја садржи преглед резултата избора за чланове националног савета
aшкaлиjскe, буњeвaчкe, грчкe, eгипaтскe, мaђaрскe, македонске, нeмaчкe, пoљскe, рoмскe,
румунске, русинскe, слoвaчкe, укрajинскe, хрватске, црногорске и чешке нaциoнaлнe
мaњинe, дакле само оних савета који имају седиште на територији Аутономне покрајине
Војводине.
У прилогу бр. 1. је дат табеларни преглед националних савета националних мањина по
броју изборних листа на изборима 2018. године, броју чланова, те полној и старосној
структури чланова националних савета, у прилогу бр. 2. упоредни преглед броја бирача
уписаних у посебан бирачки списак и излазности на непосредним изборима одржаним
2014. и 2018. године, а у прилогу бр. 3. преглед чланова националних савета којима су
додељени мандати решењем Републичке изборне комисије, односно Одбора за
спровођење избора путем електорске скупштине.

Национални савет ашкалијске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 997
Ашкалија, а у посебан бирачки списак их је уписано 2.708 (271%) уписано у посебан
бирачки списак. На 75 гласачких места гласало је укупно 1.216 гласача (45% уписаних).
Неважећих гласачких листића је било 23 (1,9%). За избор чланова Националног савета
ашкалијске националне мањине су на претходним изборима биле четири листе, а за ове
изборе су предате три изборне листе. На листи „За победу“ – Ердељ Осман предложено је
12 кандидата, од којих 6 мушкараца и 6 жена, просечна старост кандидата је 38 година.
Листа је освојила 7 мандата. На листи „Ашкалије, али заједно“ – Иљаз Рамадановић је
предложено 8 кандидата, 6 мушкараца и 2 жене, просечна старост кандидата је 45 година.
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Листа је освојила 4 мандата. На листи „Будућност Ашкалија“ је предложено 10 кандидата,
од тога 6 мушкараца и 4 жене, просечна старост кандидата је 41 година. Листа је такође
освојила 4 мандата. Национални савет ашкалијске националне мањине има 15 чланова (од
тога је њих 7 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет буњевачке
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 16.706
Буњеваца, од тога је 7.849 (47%) уписано у посебан бирачки списак. На 170 гласачких
места гласало је укупно 2.022 гласача (26% уписаних). Неважећих гласачких листића је
било 35 (1,7%). За избор чланова Националног савета буњевачке националне мањине је на
претходним изборима било девет листа, а за ове изборе су предате две изборне листе. На
листи „Буњевци заједно“ предложено је 19 кандидата, од којих 11 мушкараца и 8 жена,
просечна старост кандидата је 54 године. Листа је освојила 13 мандата. На листи
Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор је такође предложено 19 кандидата, такође
11 мушкараца и 8 жена, а просечна старост кандидата је 57 година. Листа је освојила 6
мандата. Национални савет буњевачке националне мањине има 19 чланова (од којих су
њих 13 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет грчке
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 725 Грка, а
у посебан бирачки списак их је уписано 2.458 (339%). На 128 гласачких места гласало је
укупно 317 гласача (13% уписаних). Неважећих гласачких листића је било 8 (2,5%). За
избор чланова Националног савета грчке националне мањине је на претходним изборима
било пет листа, а за ове изборе је предата само једна листа, „Грци заједно“ – РодифцисНађ, на којој је предложено је 15 кандидата, од којих 10 мушкараца и 5 жена, а просечна
старост кандидата је 53 године. Национални савет грчке националне мањине има 15
чланова (од којих су њих 7 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет египатске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 1.834
Египћана, а у посебан бирачки списак их је уписано 3.893 (201%). На 72 гласачка места
гласало је укупно 2.199 гласача (56% уписаних). Неважећих гласачких листића је било 25
(1,1%). За избор чланова Националног савета египатске националне мањине су и на
претходним и на овим изборима предате три изборне листе. На листи „Еснаф“ – Кујтим
Демир предложено је 10 кандидата, од којих 6 мушкараца и 4 жене, просечна старост
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кандидата је 42 године. Листа је освојила 6 мандата. На листи „Египћани за мир,
стабилност и просперитет у Србији Агим Ајра“ је предложено 15 кандидата, од тога 11
мушкараца и 4 жене, просечна старост кандидата је 37 година. Листа је освојила 4
мандата. На листи Ти бираш своју будућност је такође предложено 15 кандидата, 10
мушкараца и 5 жена, просечна старост кандидата је 40 година. Листа је освојила 5
мандата. Национални савет грчке националне мањине има 15 чланова (од којих су њих 6
били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет мађарске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 253.899
Мађара, од тога је 129.471 (47%) уписан у посебан бирачки списак. На 409 гласачких
места гласало је укупно 47.316 гласача (37% уписаних). Неважећих гласачких листића је
било 627 (1,3%). За избор чланова Националног савета мађарске националне мањине су на
претходним изборима биле четири листе, а за ове изборе су предате две изборне листе. На
листи „Мађарска слога“ предложено је 35 кандидата, од којих 18 мушкараца и 17 жена,
просечна старост кандидата је 44 године. Листа је освојила 30 мандата. На листи
Мађарски покрет, Жолдош Ференц је такође предложено 35 кандидата, од тога 22
мушкараца и 13 жена, а просечна старост кандидата је 52 године. Листа је освојила 5
мандата. Национални савет мађарске националне мањине има 35 чланова (од којих су њих
6 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет македонске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 22.755
Македонаца. Припадници македонске националне мањине су као и 2014. године, чланове
свог националног савета бирали на електорској скупштини. Електорској скупштини је
присуствовало 77 од потврђених 79 електора. За избор 23 члана националног савета
македонске националне мањине предложена је једна листа са 23 кандидата за чланове
националног савета. Гласачки листић је преузело 68 електора, 7 гласачких листића су била
неважећа (10%). На предложеној листи је 16 мушакара и 7 жена, просечна старост
кандидата је 55 година. Национални савет македонске националне мањине има 23 члана
(од којих су њих 9 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет немачке
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 4.064
Немца, од тога је 2.562 (63%) уписано у посебан бирачки списак. На 240 гласачких места
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гласало је укупно 1.2016 гласача (47% уписаних). Неважећих гласачких листића је било 19
(1,5%). За избор чланова Националног савета немачке националне мањине су на
претходним изборима биле четири листе, а за ове изборе су предате три изборне листе. На
листи „Герхард“ Подунавске Швабе – Заједно, Антун Бек предложено је 15 кандидата, од
којих 10 мушкараца и 5 жена, просечна старост кандидата је 54 године. Листа је освојила
10 мандата. На листи „Немачка листа“ је предложено 16 кандидата, од тога 9 мушкараца
и 6 жена, просечна старост кандидата је 58 година. Листа је освојила 3 мандата. На листи
Подунавске Немице и Немци, сви заједно је предложено 15 кандидата, 8 мушкараца и 7
жена, просечна старост кандидата је 55 година. Листа је освојила 2 мандата. Национални
савет немачке националне мањине има 15 чланова (од којих су њих 9 били чланови савета
и у претходном мандатном периоду).

Национални савет пољске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 741
Пољак, од тога је 345 (47%) уписано у посебан бирачки списак. На овим првим изборима
за национални савет пољске националне мањине је на 37 гласачких места гласало је
укупно 156 гласача (45% уписаних). Неважећих гласачких листића је било 3 (1,9%).
Предата је једна изборна листа, „Свим срцем за Пољаке“ са 15 предложених кандидата, 9
мушкараца и 6 жена, просечна старост кандидата је 53 године. Национални савет пољске
националне мањине има 15 чланова.

Национални савет ромске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 147.604
Рома, од тога је 66.570 (45%) уписано у посебан бирачки списак. На 554 гласачких места
гласало је укупно 33.106 гласача (49% уписаних). Неважећих гласачких листића је било
528 (1,6%). За избор чланова Националног савета ромске националне мањине је на
претходним изборима било десет листа, а за ове изборе је предато пет изборних листа. На
листи „Свеевропски ромски покрет предложено је 35 кандидата, од којих 23 мушкарца и
12 жена, просечна старост кандидата је 40 година. Листа је освојила 32 мандата. На листи
Роми одлучно за Србију је предложено 20 кандидата, од тога 14 мушкараца и 6 жена,
просечна старост кандидата је 44 године. Листа је освојила 1 мандат. На листи Респект за
Роме – Владан Станојевић су предложена 24 кандидата, 15 мушкараца и 9 жена, просечна
старост кандидата је 43 године. Листа је освојила 1 мандат. Листе Савез друштава Рома
Републике Србије „Сложно и заједно за боље сутра Рома“ (35 предложених кандидата, 23
мушкарца, 12 жена, просечна старост 41 година) и Уједињена партија Рома (26
предложених кандидата, 16 мушкараца, 10 жена, просечна старост 45 година) нису
освојиле ни један мандат. Национални савет ромске националне мањине има 35 чланова
(од којих су њих 3 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).
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Национални савет румунске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 29.332
Румуна, од тога је 20.391 (63%) уписан у посебан бирачки списак. На 245 гласачких места
гласало је укупно 9.879 гласача (48% уписаних)22. Неважећих гласачких листића је било
179 (1,5%). За избор чланова Националног савета румунске националне мањине је на
претходним изборима било седам листа, а за ове изборе су предате четири изборне листе.
На листи „Румунска листа – Др Јон Оморан“ предложена су 23 кандидата, од којих 16
мушкараца и 7 жена, просечна старост кандидата је 52 године. Листа је освојила 13
мандата. На листи Снага Румуна – Тихан Матасаревић је предложено 11 кандидата, од
тога 8 мушкараца и 3 жене, просечна старост кандидата је 52 година. Листа је освојила 1
мандат. На листи Част и достојанство за Румуне – Даниел Петровић предложена су 23
кандидата, 14 мушкараца и 9 жена, просечна старост кандидата је 48 година. Листа је
освојила 6 мандата. На листи Румунско братство предложена су 23 кандидата, 12
мушкараца и 11 жена, просечна старост кандидата је 45 година. Листа је освојила 3
мандата. Национални савет румунске националне мањине има 23 члана (од којих су њих 9
били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет русинске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 14.246
Русина, од тога је 7.934 (63%) уписано у посебан бирачки списак. На 170 гласачких места
гласало је укупно 4.052 гласача (51% уписаних). Неважећих гласачких листића је било 85
(2,1%). За избор чланова Националног савета русинске националне мањине је на
претходним изборима било седам изборних листа, као и на овим изборима. На листи
Русини заједно предложено је 19 кандидата, од којих 13 мушкараца и 6 жена, просечна
старост кандидата је 46 година. Листа је освојила 9 мандата. На листи Бити и остати Русин
– Олена Папуга је предложено 7 кандидата, од тога 4 мушкарца и 3 жене, просечна
старост кандидата је 49 година. Листа је освојила 3 мандата. На листи „За Русине – Жељко
Ковач“ предложено је 12 кандидата, 8 мушкараца и 4 жене, просечна старост кандидата је
35 година. Листа је освојила 3 мандата. На листи Русинска будућност предложено је 12
кандидата, 6 мушкараца и 6 жена, просечна старост кандидата је 26 година. Листа је
освојила 1 мандат. На листи Листа слободних кандидата је предложено 16 кандидата, од
тога 8 мушкарца и 8 жена, просечна старост кандидата је 57 година. Листа је освојила 2
мандата. На листи И ми смо Русинке/Русини предложено је 9 кандидата, 6 мушкараца и 3
жене, просечна старост кандидата је 36 година. Листа није освојила ни један мандат. На
листи Млади имају предност предложено је 8 кандидата, 4 мушкарца и 4 жене, просечна

Гласање је 14. новембра поновљено на бирачком месту број 11. у граду Вршцу због непостојања
потврде о изборном праву за гласање једног бирача који је евидентиран да је гласао ван бирачког
места
22
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старост кандидата је 34 године. Листа је освојила 1 мандат. Национални савет русинске
националне мањине има 19 чланова (од којих су њих 4 били чланови савета и у
претходном мандатном периоду).

Национални савет словачке
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 52.750
Словака, од тога је 29.509 (56%) уписано у посебан бирачки списак. На 187 гласачких
места гласала су укупно 9.932 гласача (33% уписаних). Неважећих гласачких листића је
било 237 (2,4%). За избор чланова Националног савета словачке националне мањине је на
претходним изборима било пет изборних листа, а на овим изборима су предате четири
листе. На листи Словаци напред! – Павел Сурови предложено је 29 кандидата, од којих 13
мушкараца и 16 жена, просечна старост кандидата је 44 године. Листа је освојила 8
мандата. На листи Матича словачка у Србији – Љибушка Лакатош је такође предложено
29 кандидата, од тога 17 мушкараца и 12 жена, просечна старост кандидата је 48 година.
Листа је освојила 14 мандата. На листи Хеј Словаци! – Михал Балаж предложено је 28
кандидата, 19 мушкараца и 9 жена, просечна старост кандидата је 51 година. Листа је
освојила 4 мандата. На листи Лига Словака Војводине предложен је 21 кандидат, 14
мушкараца и 7 жена, просечна старост кандидата је 41 година. Листа је освојила 3
мандата. Национални савет словачке националне мањине има 29 чланова (од којих су њих
8 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет украјинске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 4.903
Украјинца, од тога је 2.677 (55%) уписано у посебан бирачки списак. На 112 гласачких
места гласао је укупно 1.094 гласача (41% уписаних). Неважећих гласачких листића је
било 16 (1,5%). За избор чланова Националног савета украјинске националне мањине су
на претходним изборима биле две изборне листе, а за ове изборе је предато пет листа. На
листи Коломејка – Никола Љаховић предложено је 13 кандидата, од којих 6 мушкараца и 7
жена, просечна старост кандидата је 42 године. Листа је освојила 3 мандата. На листи
„Твој народ – твој глас – Заједно за Украјинце – Мирослав Хочак“ је предложено 14
кандидата, од тога 9 мушкарца и 5 жена, просечна старост кандидата је 41 година. Листа је
освојила 4 мандата. На листи Група бирача „Сењук“ предложено је 15 кандидата, 8
мушкараца и 7 жена, просечна старост кандидата је 46 година. Листа је освојила 5
мандата. На листи „Славко Барановски“ – „Добра Воља“ предложено је 8 кандидата, 5
мушкараца и 3 жене, просечна старост кандидата је 51 година. Листа је освојила 2
мандата. На листи „Калина“ – Петар Закамарок је предложено 5 кандидата, од тога 3
мушкарца и 2 жене, просечна старост кандидата је 52 године. Листа је освојила 1 мандат.
Национални савет украјинске националне мањине има 15 чланова (од којих су њих 5 били
чланови савета и у претходном мандатном периоду).
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Национални савет хрватске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 57.900
Хрвата. Припадници хрватске националне мањине су као и 2014. године, чланове свог
националног савета бирали на електорској скупштини. Електорској скупштини је
присуствовало 77 од потврђена 82 електора. За избор 29 чланова националног
саветахрватске националне мањине предложена је једна листа са 29 кандидата за чланове
националног савета. Гласачки листић је преузело 77 електора, неважећих гласачких
листића није било. На предложеној листи је 19 мушакара и 10 жена, просечна старост
кандидата је 47 година. Национални савет хрватске националне мањине има 29 чланова
(од којих су њих 6 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет црногорске
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 38.527
Црногораца. Припадници црногорске националне мањине су као и 2014. године, чланове
свог националног савета бирали на електорској скупштини. Електорској скупштини је
присуствовало 100 од потврђених 115 електора. За избор 23 члана националног савета
црногорске националне мањине предложена је једна листа са 23 кандидата за чланове
националног савета. Гласачки листић је преузело 100 електора, 16 гласачких листића су
била неважећа (16%). На предложеној листи је 16 мушакара и 7 жена, просечна старост
кандидата је 45 година. Национални савет црногорске националне мањине има 23 члана
(од којих су њих 5 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).

Национални савет чешке
националне мањине
Према подацима пописа становништва 2011. године, у Републици Србији живи 1.824
Чеха, од тога је 1.483 (81%) уписано у посебан бирачки списак. На 71 гласачком месту
гласало је укупно 867 гласача (58% уписаних)23. Неважећих гласачких листића је било 6
Гласање је 14. новембра поновљено на једном бирачком месту у Белој Цркви због вишка
гласачких листића у гласачкој кутији
23
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(0,7%). За избор чланова Националног савета чешке националне мањине су на претходним
изборима биле две изборне листе, а за ове изборе су предате три листе. На листи Чешка
будућнопст – Даворин Шкорњичка предложено је 15 кандидата, од којих 9 мушкараца и 6
жена, просечна старост кандидата је 44 године. Листа је освојила 4 мандата. На листи
„Заједница Чеха у Србији“ је предложено 15 кандидата, од тога 8 мушкарца и 7 жена,
просечна старост кандидата је 46 година. Листа је освојила 9 мандата. На листи Чеси
Војводине, Београда и Шумадије – за Чехе целе Србије предложено је такође 15
кандидата, 7 мушкараца и 8 жена, просечна старост кандидата је 53 године. Листа је
освојила 2 мандата. Национални савет чешке националне мањине има 15 чланова (од
којих су њих 6 били чланови савета и у претходном мандатном периоду).
*
*

*

Сви национални савети националних мањина су конституисани у законски предвиђеном
року24. Неки од националних савета су већ одржали и своје прве редовне седнице на
којима су бирали председнике и усклађивали статуте са новим одредбама Закона о
националним саветима националних мањина. Очекује се да до почетка јануара сваки од 22
национална савета усвојити статуте и изабрати председнике и чланове осталих тела.

24

Конститутивну седницу националног савета сазива министар, тако да она буде одржана у року
од 20 дана од утврђивања коначних резултата избора. На њој се потврђује мандат чланова
националног савета. Национални савет је конституисан потврђивањем мандата свих чланова
националног савета
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ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ бр. 1. – Преглед националних савета националних мањина по броју
изборних листа на изборима 2018. године, броју чланова, те полној и старосној
структури чланова националних савета
Национална
мањина

Број
изборних
листа

Број чланова
националног
савета

Број чланова
према полу
М-Ж

Просек
година
старости

3
2
1
3
2
1
4
1
5
4
7
4
5
1
1
3

15
19
15
15
35
23
15
15
35
19
23
29
15
29
23
15

9-8
12 - 7
10 - 5
10 - 5
18 - 17
16 - 7
10 – 5
9-6
25 - 10
15 - 8
13 - 6
19 - 10
11 - 4
19 - 10
16 - 7
8-7

37
55
53
38
44
55
52
53
40
49
44
47
47
47
45
49

Ашкалије
Буњевци
Грци
Египћани
Мађари
Македонци
Немци
Пољаци
Роми
Румуни
Русини
Словаци
Украјинци
Хрвати
Црногорци
Чеси

ПРИЛОГ бр. 2. – Упоредни преглед броја бирача уписаних у посебан бирачки списак
и излазности на непосредним изборима одржаним 2014. и 2018. године
Национална
мањина

Ашкалије
Буњевци
Грци
Египћани
Мађари
Немци
Пољаци
Роми
Румуни
Русини
Словаци
Украјинци

Број уписаних бирача
2014
2018

1.746
8.634
2.363
1.865
139.111
2.491
61.755
17.858
8.270
31.196
2.818

2.708
7.849
2.458
3.893
129.471
2.562
345
66.570
20.391
7.934
29.509
2.677
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Промена
у%

+55
-9
+4
+109
-7
+3
+8
+14
-4
-5
-5

Излазност у %
2014
2018

33
38
65
26
41
48
28
42
40
31
44

45
26
13
56
37
48
45
50
48
51
34
41

Чеси

1.271

1.483

+16

51

58

ПРИЛОГ бр. 3. – Чланови националних савета којима су додељени мандати
решењем Републичке изборне комисије, односно Одбора за спровођење избора путем
електорске скупштине 2018. године
Национални савет ашкалијске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Име и презиме
Ердељ Осман
Зијадин Салиху
Пемба Демир
Афродита Демир
Адам Рамани
Фетија Гаши
Аџер Демир
Зулфије Топлица
Ајнур Топлица
Мухамет Бехрами
Ћавит Сејдију
Иљаз Рамадановић
Денис Алијевић
Селвија Рамадановић
Дамир Рамадановић

Рођ.
1979.
1974.
1995.
1994.
1972.
1997.
1973.
1968.
1981.
1988.
1985.
1960.
1999.
1961.
1994.

Занимање
предузетник
приправник
фризер
студент
керамичар
трговац
домаћица
кројач
аутомеханичар
дизајнер
музичар
месар
месар
домаћица
радник

Пребивалиште
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Нови Сад
Нови Пазар
Нови Сад
Земун
Земун
Земун
Земун

Национални савет буњевачке националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Име и презиме
Др Сузана Кујунџић Остојић
Мирко Бајић
Вељко Војнић
Никола Бабић
Сандра Иршевић
Драган Копуновић
Бранко Покорнић
Тихомир Врбановић
Стела Буквић
Мирослав Војнић Хајдук
Ката Кунтић
Борис Бајић
Станислава Луткић
Прим. Др Владо Бабић
Дејан Парчетић
Марија Брдарић
Александар Бошњак

Рођ.
1969.
1950.
1959.
1942.
1973.
1972.
1948.
1979.
1960.
1951.
1956.
1979.
1978.
1960.
1974.
1975.
1964.
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Занимање
доктор друштв. наука
професор
мастер грађ. инжењер
дипл. инж. пољопр.
мастер комуниколош.
проф.разредне наставе
пензионер
сан. ек. инжењер
књиговођа
кореограф
референт културе
дипл. ек. – мастер
професор географије
лекар специјалиста
дипл. економиста
приватни предузетник
дипл.инж. пољопр.

Пребивалиште
Нови Сад
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Бајмок
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Суботица
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сомбор
Сомбор

18. Никола Жуљевић
1945. дипл. ек. – пензионер
19. Ксенија Вуковић
1961. организ. култ. Актив.
Национални савет грчке националне мањине

Сомбор
Сомбор

Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Пребивалиште
Београд
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Београд
Смедерево
Београд
Суботица
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Смедерево

Име и презиме
Василиос Провелеггиос
Петар Родифцис-Нађ
Катарина Коџас-Јовановић
Бојан Лукић
Милош Јовановић
Јасмина Родифцис-Нађ
Радисав Лукић
Николас Провелегкос
Милена Лазић
Павле Вујасић
Аполон Саванов
Јелена Селимовић
Сенад Костандинидис-Сефер
Зоран Марковић
Александра Најденов

Рођ.
1978.
1966.
1958.
1975.
1956.
1968.
1950.
1986.
1972.
1944.
1973.
1986.
1956.
1955.
1951.

Занимање
дипл. економиста
дипл. инж. шумарства
дипл. инж. архитект.
дипл. етнокореолог
дипл. инж. машинства
др.мед.спец. педијатар
пензионер
аналитичар економије
дипл. музиколог
пензионер
дипл. економиста
дипл. менаџер
трговац
службеник
дипл.инж. електротех.

Нациопнални савет египатске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

Име и презиме
Кујтим Демир
Селадин Осман
Александра Демир
Саша Костић
Сеад Демир
Јасмина Османи
Емин Зејнулаху
Идриз Зиколај
Пакизе Кељменди
Незир Кељменди
Мирсад Фејзула
Агим Ајра
Бесим Ајра
Шадије Ајра
Бесиме Ајра

Рођ.
1973.
1959.
1999.
1968.
1980.
1997.
1984.
1967.
1995.
1965.
1990.
1969.
1996.
1969.
1992.
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Занимање
предузетник
предузетник
студент
еколог
трговац
студент
вероучитељ
инж. обраде дрвета
педијатријска сестра
дипл. дефектолог
стр. инж. електротех.
армирач
машински техничар
домаћица
техн. за комп. управљ.

Пребивалиште
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Каћ
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд

Национални савет мађарске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Име и презиме
Јене Хајнал
Анико Јерас
Золтан Месарош
Ибоља Де Негри
Иштван Шаркези
Едвина Ердеди
Бела Кало
Ерика Веребеш Крнач
Чаба Пашко
Агота Виткаи Кучера
Габор Долински
Агнеш Бајус Конц
Иштван Терновац
Ана Кишимре Серда
Атила Молнар
Марта Петкович
Атила Перпауер
Габриела Линка Берец
Габор Гергељ Барат
Наталија Леринц Бачик
Роберт Фазекаш
Кристина Чикош
Давид Лошонц
Мариана Туркал
Др Атила Дудаш
Чила Абрахам
Јосип Слако
Кристина Петер
Зоран Теслић
Емеше Ђере Дечов
Ференц Жолдош
Илдико Менђан Плетикосић
Жужана Калмар
Геза Кучера
Анико Новак

Рођ.
1954.
1981.
1969.
1961.
1988.
1988.
1973.
1961.
1975.
1973.
1979.
1978.
1962.
1971.
1977.
1970.
1967.
1961.
1989.
1982.
1976.
1980.
1982.
1972.
1978.
1969.
1965.
1987.
1983.
1988.
1973.
1974.
1973.
1948.
1984.
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Занимање
наставник мађ. језика
проф. српског језика
архивист
проф. предм. настава
дипл. прав. – мастер
правник
глумац, редитељ
новинар, уметник
свештеник
редовни професор
свештеник
проф. хемије
новинар
фолклорни педагог
проф. биол. и хемије
проф. географије
учитељ
орг. култ. делатности
проф. историје
проф. мађарског језика
админист. система
наставник
адвокат
проф. разредне наставе
наст. на универзитету
инж. прехрам.технол.
предузетник
проф. мађ. језика
маст. учит. економиста
наставник историје
професор историје
психолог
глумица
професор у пензији
доцент

Пребивалиште
Сента
Нови Кнежевац
Суботица
Суботица
Фекетић
Нови Сад
Суботица
Сента
Суботица
Нови Сад
Суботица
Трешњевац
Темерин
Бачка Топола
Зрењанин
Чантавир
Сента
Мали Иђош
Суботица
Нова Црња
Стара Моравица
Суботица
Темерин
Дорослово
Суботица
Хајдуково
Сомбор
Ада
Трешњевац
Б. Петрово Село
Сента
Бајша
Палић
Суботица
Кањижа

Национални савет македонске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Име и презиме
Борче Величковски
Никола Кипровски
Зорица Митровић
Благоја Соколовски
Добре Трајковски
Љиљана Најдовска
Озрен Симјановски
Иван Митровски
Маре Каранфиловић
Душан Жилевски
Пецо Ристески
Ивана Цветковић
Дарко Ристески
Новица Дукадиновски
Ангелина Орбовић
Ило Михајловски
Предраг Коруноски
Илинка Ражнатовић
Благоја Илијевски
Драгољуб Костовски
Снежана Станковски
Славе Груевски
Ђорђе Михајловски

Рођ.
1973.
1980.
1983.
1951.
1951.
1959.
1977.
1954.
1968.
1983.
1957.
1949.
1986.
1965.
1968.
1960.
1966.
1958.
1947.
1947.
1961.
1954.
1959.

Занимање
дипл. менаџ.у медиј.
ветерин.техничар
новинар
маш. техничар у пенз.
реф.за саобр. у пензији
економски техничар
магистар прав. наука
дипломирани правник
проф. књижевности
техничар обезбеђења
правник безбедности
наст.физ.култ.у пенз.
пољопр. техничар
пољопр. техничар
дипл. економиста
војно лице у пензији
дипл. економиста
еколог – специјалиста
војно лице у пензији
економиста
техничар
војно лице у пензији
грађевински техничар

Пребивалиште
Панчево
Пландиште
Београд
Јабука
Јабука
Качарево
Суботица
Панчево
Лесковац
Јабука
Врање
Лесковац
Гудурица
Панчево
Земун
Чачак
Београд
Београд
Ниш
Нови Сад
Панчево
Рудник
Јабука

Национални савет немачке националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме
Антун Бек
Петар Ранг
Корнелиа Добо Вајгнер
Михаел Плац
Михајло Венигер
Андријана Бауер Живковић
Владислав Турнер

Рођ.
1950.
1968.
1985.
1978.
1967.
1980.
1963.
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Занимање
пензионер
возач санитета
дипломирани правник
Мг пољопр. наука
електротехничар
мастер инж. шумарст.
дипл. инж. машинства

Пребивалиште
Сомбор
Сомбор
Суботица
Сомбор
Сомбор
С. Митровица
Сомбор

8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

Валерија Салаи

1960.

Ласло Генце

1945.

Имре Герштмајер
Рудолф Вајс
Роберт Сабо
Власта Брна
Др Радмила Вилма Гетман
Миодраг Михаиловић де Део

1971.
1964.
1970.
1973.
1973.
1946.

трговац
инжењер
електротехнике
наставник
професор историје
ветерин. техничар
матичар
др наука предуз. Бизн.
шк.-клин. психолог

Оџаци
Суботица
Сомбор
Суботица
Зрењанин
Кисач
Београд
Бела Црква

Национални савет пољске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.

Име и презиме
Јосип Чешљар
Анита Шалбот
Златко Сабо
Паулина Пољак Бицок
Геза Пољак
Пал Месарош
Андреа Беата Бицок
Душко Кенђур
Златко Шалбот
Паулина Малуцков
Андрија Кенђур
Густав Чешљар
Ида Виловски
Андрија Пољак
Ермина Виловски

Рођ.
1977.
1975.
1972.
1958.
1955.
1952.
1987.
1981.
1972.
1963.
1946.
1955.
1966.
1961.
1950.

Занимање
дипл. инж. пољоприв.
дипл. економиста
рачуновођа
домаћица
пензионер
пензионер
проф. српског језика
дипл.инж. пољоприв.
аутомеханичар
рачуновођа
пензионер
пензионер
пољопривредник
електричар
пензионер

Пребивалиште
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Сента
Остојићево
Чока
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево
Остојићево

Национални савет ромске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и презиме
Јелена Јовановић
Игор Пауновић
Пава Чабриловски
Звездан Рамић
Саша Алишановић
Живана Живановић
Миодраг Рамић
Соња Митровић - Лукић
Милош Николић
Милан Бељић

Рођ.
1980.
1974.
1970.
1970.
1962.
1987.
1954.
1970.
1977.
1984.
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Занимање
мастер менаџер
саобраћајни техничар
дипл. економиста
инжењер – технолог
електротехничар
струковни економиста
графичар
дипл. економиста
професор виолине
мастер ел.тех.и рачун.

Пребивалиште
Нови Сад
Ниш
Панчево
Врањска Бања
Прокупље
Бачко Градиште
Земун
Београд
Суботица
Нови Сад

11.

Здравка Симић

1976.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Емин Селими
Далибор Накић
Дејан Влајковић
Љиљана Михајловић
Драган Крстић
Александар Балиновић
Жељка Николић
Стеван Јовановић
Драган Ђорђевић
Данијела Тадић
Александар Радуловић
Светислав Јовановић
Клаудија Курина
Милош Рошташ
Миливоје Дидановић
Моника Фодор
Миљан Рашић
Божидар Јовановић
Добрила Ђин
Зоран Николић
Жељко Тодић
Милош Михајловић
Тефик Рамадановић
Владан Станојевић

1988.
1979.
1984.
1982.
1979.
1983.
1990.
1965.
1972.
1987.
1983.
1982.
1976.
1971.
1967.
1994.
1984.
1985.
1974.
1974.
1992.
1982.
1969.
1970.

Смедеревска
Паланка
струковни васпитач
Беочин
проф. разредне наставе Крушевац
струковни инжењер
Аранђеловац
дипломирани менаџер Нови Сад
радник
Нови Београд
мастер правник
Стара Пазова
фризер
Нови Сад
угоститељ. техничар
Панчево
мастер менаџер
Београд
предузетница
Рума
машински техничар
Сомбор
радник
Ниш
хемијски технолог
Суботица
радник
Српски Крстур
економски техничар
Смед. Паланка
трговац
Сента
техн.за комп. управљ.
Зајечар
мастер комуниколог
Обреновац
кројач конфекционар
Бачко Градиште
радник
Нови Сад
дипл. политиколог
Богатић
мастер менаџер
Београд
радник
Београд
економиста
Лазаревац
текстилни техничар

Национални савет румунске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и презиме
Јон Оморан
Стеван Михајлов
Родика Алмажан
Дениел Магду
Јон Магда
Родика Петку
Мариус Саву
Мариус Рамјанц
Корња Мануела
Маринел Блаж

Рођ.
1962.
1977.
1965.
1980.
1959.
1957.
1974.
1986.
1970.
1975.
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Занимање
др мед инт. кардиолог
дипл. инжењер
професор историје
дипл. економиста
предузетник
лекар специјалиста
доктор медицине
дипл. економиста
домаћица
професор

Пребивалиште
Вршац
Бан. Ново Село
Алибунар
Ковачица
Селеуш
Вршац
Вршац
Уздин
Барице
Бан.Ново Село

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Дорел Чебзан
Романца Варађан
Марин Анка
Даниел Петровић
Роман Бугар
Анишоара Царан
Драган Марчел
Нику Чобан
Александра Ранковић
Драган Демић
Јасмина Глишић
Јасминка Ивановић
Тихан Матасаревић

1973.
1963.
1957.
1964.
1985.
1968.
1962.
1960.
1989.
1975.
1976.
1968.
1945.

историчар
професор
пензионер
дипл. инж. технолог.
директор
проф румун. језика
мастер права
новинар
магистар фармације
дипломирани правник
др историјских наука
домаћица
администратор

Локве
Марковац
Гребенац
Торак
Ечка
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Николинци
Петровац на Мл
Голубац
Ћуприја
Кладово

Национални савет русинске националне заједнице
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Име и презиме
Борислав Сакач
Јоаким Рац
Мартица Тамаш
Никола Кухар
Зденко Лазор
Јелена Сивч
Михајло Киш
Миломир Шајтош
Марина Џуџар
Олена Папуга
Дејан Захорјански
Ђура Винаји
Жељко Ковач
Јаким Винаји
Марина Дудаш
Никола Шанта
Весна Рагаји-Цап
Стеван Самочета
Борис Фејди

Рођ.
1959.
1956.
1961.
1968.
1983.
1987.
1984.
1960.
1988.
1964.
1981.
1958.
1973.
1986.
1991.
1959.
1960.
1990.
1992.

Занимање
дипл. инж. електротех.
кореограф
проф. срп.и русин. јез.
пољопривредник
дипл. филолог мастер
проф. геогр. – мастер
дипл. економиста
програмер
мастер проф.русин.јез.
новинар
др медицине – лекар
новинар
машински техничар
новинар
мастер педагог
новинар
професор биологије
дипл.проф. спорта
дипл. историчар

Пребивалиште
Нови Сад
Руски Крстур
Врбас
Ђурђево
Бикић До
Руски Крстур
Куцура
Нови Сад
Руски Крстур
Руски Крстур
Врбас
Нови Сад
Руски Крстур
Руски Крстур
Руски Крстур
Куцура
Куцура
Куцура
Куцура

Национални савет словачке националне мањине
Број
Име и презиме
1. Љибушка Лакатош
2. Бранислав Кулик

Рођ.
1972.
1987.
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Занимање
професор физ. васпит.
свештено лице

Пребивалиште
Стара Пазова
Панчево

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Златко Шимак
Татиана Вујачић
Владимир Францисти
Јанко Хавран
Светлана Золњан
Јан Шуљан
Јанко Коларик
Татиана Брткова
Златко Ленхарт
Јурај Суђи
Ана Хорватова
Бранислав Сливка
Павел Сурови
Мирослав Томаш
Ана Хуђанова
Хвиездослав Чмелик
Јан Макан
Катарина Врабчењак
Татиана Штауб
Јарослав Стеванов
Михал Балаж
Јано Пушкар
Мартина Мартинко Саболчки
Јурај Червенак
Зденко Колар
Јан Гагес
Јармила Агарски

1965.
1974.
1986.
1966.
1968.
1979.
1965.
1980.
1966.
1968.
1968.
1953.
1980.
1984.
1963.
1955.
1965.
1956.
1995.
1963.
1970.
1956.
1987.
1951.
1981.
1983.
1968.

дипл. правник
др мед.спец. педијатар
професор математике
професор физике
спец. разредне наставе
лекар специјалиста
настав. разр. наставе
професор физ. васпит.
ВСС
проф. музичке културе
језички уредник
пензионер
дипл.посл. информат.
проф. физичке културе
професор
пензионер
незапослен
професор
студент
орг.за развој тур.произ
пољопривредник
радник
магистар политикол.
пензионер
дипл. инж. инд. менаџ
инж. прехрам. технол.
хомеопата

Падина
Бачки Петровац
Кисач
Стара Пазова
Бач
Бачки Петровац
Падина
Ковачица
Београд
Селенча
Бачки Петровац
Бачка Паланка
Кисач
Ковачица
Гложан
Стара Пазова
Бачки Петровац
Селенча
Падина
Зрењанин
Стара Пазова
Ковачица
Бачки Петровац
Гложан
Селенча
Ковачица
Кисач

Национални савет украјинске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и презиме
Иван Кузма
Татјана Квасни
Филип Пронек
Далибор Пјекни
Наташа Петровић
Мирослав Xочак
Милош Катић
Ангела Фаjси
Богдан Хемун
Никола Љаховић

Рођ.
1951.
1968.
1992.
1974.
1982.
1977.
1986.
1987.
1978.
1965.
31

Занимање
пензионер
медицински лаборант
електромеханичар
магистар физике
мастер граф.инж. и диз
менаџер
мастер економиста
мастер инж. менаџм.
електроинжењер
пољомеханичар

Пребивалиште
Кула
Кула
Кула
Кула
Кула
Нови Сад
Кула
Ветерник
Инђија
С. Митровица

11.
12.
13.
14.
15.

Игор Шћурк
Славка Кањуга
Славко Барановски
Славко Микитишин
Петар Закамарок

1981.
1962.
1947.
1955.
1956.

дипл. дефектолог
васпитач
саобраћајни техничар
аутомеханичар
предузетник

С. Митровица
С. Митровица
Врбас
Кула
Инђија

Национални савет хрватске националне мањине
Број
Име и презиме
1. Јасна Војнић
2. Горан Каурић
3.
Крунослав Ђаковић

Рођ.
1979.
1968.
1975.

4.

Снежана Ђаковић

1970.

5.

Златко Начев

1983.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Јосип Чачић
Рената Куруц
Борис Удовчић
Дарко Вуковић
Снежана Перишкић
Жељко Паклединац
Жељко Шеремешић
Матилда Пелхе
Алојзије Фирањ
Мирко Острогонац
Мира Тумбас
Јосип Бако
Ладислав Сукновић
Мартина Стантић
Славко Бенчик
Дарко Сарић Лукендић
Маргарета Уршал
Лазар Цвијин
Мирослав Кујунџић
Дајана Шимић
Светислав Миланковић

1956.
1973.
1985.
1971.
1965.
1959.
1964.
1964.
1952.
1951.
1963.
1986.
1976.
1998.
1971.
1972.
1973.
1967.
1976.
1977.
1966.
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Занимање
дипл. психолог
мастер проф.физ. васп.

Пребивалиште
Суботица
Зрењанин
Сремска
дипломирани теолог
Митровица
Сремска
наст. разредне наставе
Митровица
Сремска
доктор вет. медицине
Митровица
металоглодач
Сурчин
економиста
Сонта
дипл. грађев. инж.
Голубинци
ред.проф.акад. уметн.
Петроварадин
дипломирани правник
БачкиМоноштор
дипломирани правник
Вајска
дипломирани правник
БачкиМоноштор
кондитор
Мала Босна
машински техничар
Сомбор
агроном
Стари Жедник
дипл. грађев. инж.
Доњи Таванкут
мастер економиста
Ђурђин
дипломирани правник
Суботица
студент
Доњи Таванкут
професор хемије
Доњи Таванкут
електроинж.аутоматике Суботица
дипл. педагошкиња
Суботица
електроинжињер
Суботица
приватни предузетник
Суботица
спец.струков.васпитач Суботица
дипломирани правник
Суботица

27.
28.
29.

Иван Будинчевић
Мелита Башић Палковић
Војислав Темуновић

1959.
1994.
1967.

дипл. економиста
маг.инж. агроекон.
професор тамбуре

Суботица
Суботица
Суботица

Национални савет црногорске националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Име и презиме
Драгољуб Маловић
Љубиша Симовић
Силвана Балетић
Никола Мухадиновић
Драган Ивановић
Андријана Радоњић
Раде Булатовић
Вук Лековић
Миљана Рабреновић
Александар Стевановић
Обрад Богдановић
Гордана Докнић
Данило Јововић
Благоје Марковић
Драгана Михајловић
Зоран Станић
Драган Мартиновић
Јасмина Калуђеровић
Веселин Мартиновић
Предраг Леповић
Цвета Рогановић
Милун Чуровић
Милан Раонић

Рођ.
1956.
1958.
1968.
1987.
1949.
1987.
1967.
1990.
1990.
1986.
1959.
1965.
1990.
1954.
1962.
1978.
1984.
1987.
1968.
1977.
1962.
1982.
1979.

Занимање
дипл.орг.спорт.игара
дипл. електроинжењер
санитарни инжењер
инструктор саобраћаја
дипл. инжењер
дипл. економиста
електроинжењер
правник
матурант гимназије
мастер инж. грађевин.
дипл. економиста
дипл. економиста
дипломирани правник
лекар специјалиста
проф.разредне наставе
струковни економиста
дипл.инж. агрономије
професор математике
професор географије
електротехничар
лекар спец. неуролог
менаџер спорта
саобраћајни инжењер

Пребивалиште
Београд
Врбас
Врбас
Ловћенац
Нови Сад
Црепаја
Суботица
Београд
Крушчић
Панчево
Фекетић
Врбас
Вршац
Кула
Старо село
Панчево
Ловћенац
Змајево
Фекетић
Смедерево
Врбас
Нови Сад
Београд

Занимање
економиста
економиста
дипл.етнолог – антроп
предузетник
дипл. инж. саобраћаја
проф. разр. наставе

Пребивалиште
Бела Црква
Бела Црква
Бела Црква
Бела Црква
Крушчица
Бела Црква

Национални савет чешке националне мањине
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме
Љиљана Стехлик
Штефан Клепачек
Ивана Ристић Хуберт
Антон Стехлик
Шиман Ировић
Боженка Ставрић

Рођ.
1959.
1950.
1978.
1958.
1975.
1972.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Златко Ировић
Ивана Разуменић
Драгана Радовић
Даворин Шкорњичка
Јарослав Хоц
Мирјана Панчић Бужек
Валентина Симиџија - Хоц
Милан Фирст
Јозеф Ировић

1980.
1987.
1958.
1979.
1964.
1965.
1970.
1978.
1962.
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кореограф
мастер хемичар
економиста
дипл. економиста
професор
професор
професор
суд.прев.и предузет.
пензионер

Бела Црква
Бела Црква
Вршац
Бела Црква
Бела Црква
Бела Црква
Бела Црква
Београд
Београд

