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 Градска управа Града Суботице сходно члану 29. став 1., 2. ,3., члану 31., 32., 33. 

и члану 35. став 1., 2., 5. и 6. Закона о националним саветима националних мањина 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 20/2014 Одлука УС, 55/2014 и 47/2018), Одлуци 

о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2018), Решењу о привременом закључењу посебног бирачког 

списка националне мањине број 208-00-01/2018-27/01 од 15. августа 2018. године, 

Упутству за спровођење непосредних избора за чланове националних савета 

националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 89 од 26. августа, 115 од 24. октобра 

2014. , 53 од 11. јула 2018. године), члану 10. Закона о избору народних посланика 

(„Службени гласник РС“, бр. 35/2000 … и 104/2009), члану 3., 5. и 7. Правилника о 

начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“, 

бр. 61/2018) и члану 33. став 1. Одлуке о Градској управи Града Суботицe („Сл. лист 

Града Суботица“, број 18/2017- пречишћен текст и 30/2017) доноси следеће: 
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  

 

 

 Обавештавају се сви пунолетни пословно способни држављани Републике 

Србије са пребивалиштем на територији Града Суботице, као и сва пунолетна пословно 

способна интерно расељена лица са боравиштем на територији Града Суботице, 

уписана у део посебног бирачког списка националних мањина, да је Министар државне 

управе и локалне самоуправе донео Одлуку о расписивању избора за чланове 

националних савета националних мањина који ће се одржати дана 04. новембра 2018. 

године. 

 Сходно Решењу о привременом закључењу посебног бирачког списка 

националне мањине закљученом дана 15. августа 2018. године у 24,00 часа на 

непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина бира се: 
  

 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; 

 15 чланова Националног савета пољске 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: 
 

-  23 члана Национналног савета македонске националне мањине; 

-  15 чланова Национналног савета руске националне мањине; 

-  23 члана Национналног савета црногорске националне мањине; 

-  29 чланова Национналног савета хрватске националне мањине. 
  

 Након привременог закључења посебног бирачког списка, упис и промене у 

истом врше се од наредног дана тј. од 16. августа 2018. године. 
 

 

 У складу са чланом 47. став 3. Закона о националним саветима националних 

мањина и чланом 3. став 1. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка 

националне мањине („Службени гласник РС“, бр. 61/2018) упис у посебан бирачки 

списак врши се искључиво на лични захтев припадника националне мањине, који се 

својеручно потписан подноси у писаној форми Градској управи Града Суботице према 

месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.  

 У складу са чланом 5. став 1. наведеног Правилника брисање из посебног 

бирачког списка врши се по службеној дужности или на основу захтева за брисање који 

се својеручно потписан подноси у писаној форми Градској управи Града Суботице 

према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно месту боравишта за интерно 

расељена лица. 

У складу са чланом 7. наведеног Правилника право на увид у посебан бирачки 

списак има сваки припадник националне мањине у циљу провере личних података 

уписаних у посебан бирачки списак по месту пребивалишта, односно боравишта за 

интерно расељена лица у складу са законом који уређује заштиту података о личности.  

 Градска управа која је надлежна за ажурирање дела посебног бирачког списка 

одређене националне мањине, врши упис бирача који нису уписани у посебан бирачки 

списак, као и промену података у истом, све до његовог закључења, односно најкасније 

15 дана пре дана одржавања избора тј. 19. октобра 2018. године у 24:00 часа. 

 Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина па до 72 часа 

пре дана одржавања избора тј. 31. октобра 2018. године, упис бирача који нису уписани 

у бирачки списак и промене у истом врши Министарство државне управе и локалне 

самоуправе.  

 Увид у део посебног бирачког списка националних мањина као и упис, брисање, 

измене, допуне и исправке можете извршити сваког радног дана у Служби за општу 



управу и заједничке послове у оквиру Секретаријата за општу управу и заједничке 

послове Градске управе Града Суботицe – објекат Градске куће, Трг Слободе број 1, II 

спрат, соба 215 у периоду од 07:00 до 15:00 часова и суботом од 08:00 до 12:00 часова, 

као и у Месним канцеларијама према следећем радном времену истих и то: 

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈМОК – за насељена места Бајмок и Мишићево  

уторак, среда и петак од 07:00 до 15:00 часова 

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЧАНТАВИР - за насељена места Чантавир, Вишњевац и 

Бачко Душаново 

среда и петак од 07:00 до 15:00 часова 

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ПАЛИЋ - за насељена места Палић, Шупљак, Хајдуково и 

Бачки Виногради 

сваки радни дан од 07:00 до 15:00 часова 

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТАВАНКУТ - за насељена места Доњи Таванкут, Горњи 

Таванкут и Љутово 

понедељак и четвртак од 07:00 до 15:00 часова 

 

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАРИ ЖЕДНИК - за насељена места Стари Жедник, Нови 

Жедник и Ђурђин 

уторак и четвртак од 07:00 до 15:00 часова 

 
 

 Лица која ће стећи пунолетство закључно са 04. новембром 2018. године, а нису   

уписана у посебан бирачки списак националних мањина, могу остварити своје изборно 

право уколико до 19. октобра 2018. године тј.  до закључења посебног бирачког списка 

националних мањина изврше упис у део јединственог бирачког списка за Град 

Суботицу. Након закључења посебног бирачког списка Градска управа Града Суботице 

захтеве за упис промена у исти, са прилозима, доставља електронским путем 

надлежном Министарсту без одлагања. 

Увид у посебан бирачки списак у складу са законом који уређује заштиту 

података о личности може се извршити и електронским путем на званичној интернет 

страници Министарства.  

 Овлашћени представници носилаца потврђених изборних листа имају право 

увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које 

орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене, 

допуне или исправке бирачког списка, у складу са законом. 
 

       

 
 

                           НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

               Марија Ушумовић Давчик, мастер правник  с.р. 
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