
za bolje vijeće! IZBORI SE

glasuj, odluči!UPIŠI SE,

tebe se tiče! GLASUJ,



Nacionalnom vijeću možeš se obratiti za pomoć ukoliko imaš 
bilo kakav problem ili dvojbu u svezi školovanja i obrazovanja, 

službene uporabe svojega materinskog jezika i pisma, informiranja 
na materinskom jeziku, ukoliko te zanimaju događaji iz područja 
kulture i očuvanje kulturnog identiteta i u drugim slučajevima koji 
su povezani s ovim temama. 

Sva ova pitanja su vrlo bitna za tebe i tvoj život i zbog toga je jako 
bitno sudjelovati u izboru ljudi koji će te predstavljati u vijeću. 

I – obrazovanja

II – informiranja na tvojemu jeziku

III – kulture

IV – službene uporabe jezika i pisma

Izbori za nacionalna vijeća nacionalnih manjina 
održat će se  13. studenog 2022. godine. 
Vijeće je tijelo koje, među inim, predstavlja tvoju 
nacionalnu manjinu u područjima:



Moraš imati najmanje 18 godina i biti državljanin 
Republike Srbije; 

Moraš biti upisan/a u poseban popis birača. 
Poseban popis birača se pravi za svaku nacionalnu 
manjinu i kako bi se u njega upisao/la, moraš 
osobno otići u svoju općinsku ili gradsku upravu 
(u mjestu u kojemu živiš) i tražiti predložak za upis 
u popis birača. Za popunjavanje predloška ti je 
potrebna osobna iskaznica i pet minuta vremena. 
Predložak ćeš predati općinskom službeniku, koji 
će zatim provjeriti podatke i ukoliko je sve u redu, 
upisat će te u poseban popis birača. 

Tek nakon šta se upišeš u poseban popis birača, 
možeš izaći na izbore, popuniti glasački listić i 
tako sudjelovati u izboru predstavnika vijeća. 

Kako bi mogao/la glasovati na 
izborima i birati članove vijeća koji će 
te predstavljati u javnom i političkom 
životu, bitno je znati sljedeće:



TEBE SE 
TIČE!

Vijeće nacionalne manjine se bira 
jedanput u četiri godine i tek 
tada ćeš  sljedeći put imati priliku 
utjecati na njegov sastav. Ne 
propuštaj priliku za ishoditi svoja 
prava i izabrati dobre, kvalitetne 
i vrijedne predstavnike u tijelu 
koje te predstavlja i koje ti može 
pomoći u različitim područjima 
bitnim za tvoje obrazovanje, 
informiranje, kulturu i službenu 
uporabu tvojega materinskog 
jezika i pisma. Bitno je upisati se 
u poseban popis birača, glasovati 
i izboriti se za bolje vijeće, jer 
TEBE SE TIČE!

Možeš nas i pozvati na 011/407-56-05.

Ako imaš neku dvojbu  
u svezi izbora i izbornih procedura,  

piši CeSID-u na:

CeSIDBeograd CeSIDBeograd cesid@cesid.rs

http://www.facebook.com/cesidbeograd
http://twitter.com/CeSIDBeograd

