
Препоруке о кондидовању и избору представника  за 

„Скупштину српске дијаспоре“ за делегате из Немачке 

 

Полазећи од  начелних упутстава садржаних у писму Министрарства за дијаспору Републике Србије 

од  19.11.2009. године и предлога организација, клубова и пјединаца који учествују у „Српском 

форуму Немачке“,  доносимо следеће препоруке о кандидовању и избору делегата за „Скупштину 

српске дијаспоре“: 

Кандидивање 

Кандидат за посланика ССД може бити свако лице стално настањено у Немачкој које испуњава бар 

један од наведених услова: а) да је српског порекла или  б) да је рођен на територији Србије. 

Додатни захтеви:   

 да познаје српски језик и писмо; 

 да координационом одбору меилом или поштом достави потписану биографију са захтевом 

за кандидатуру, чији је формулар на другој страни овог документа; 

 да има вишегодишње искуство у раду са нашим организацијама у Немачкој; 

 да је финансијски самосталан; 

 да познаје основе политичког система Немачке и Србије. 

 

Избори 

Гласачи могу бити: а) клубови, организације или удружења, б) појединци организовани у 

неформалне групе од најмање педесет лица. 

Избори се обављају у два круга. У првом кругу, за који је рок 12. март 2010. године, покрајине 

бирају своје делегате за други круг, односно за завршно гласање. Свака покрајина бира највише 

два делегата. Они могу имати статус кандидати за скупштину и гласача или само статус гласача. 

На формулару за кандидатуру уписује се статус. И један и други морају имати уредно попуњене 

биографије и записнике са састанака када су и на који начин изабрани за делегате који ће 

учествовати у завршном гласању. Завршно гласање са верификацијом гласачког материјала 

обавиће се 14.3.2010. у Франкфурту. Резултате достављају лично организатори гласања по 

регионима (руководиоци клубова, организација,...) или их шаљу поштом изборној комисији. 

Изборни листић садржи бар три потписа представника или чланова организације (барем један 

мора бити председник или заменик неке организације).  

За завршни изборни састанак делегати из покрајина прилажу документа за идентификацију. Статус 

делегата између а) гласача на завршном састанку и б) гласача и кандидате не може да се мења.  

Препоручујемо да се изборни поступак повери организацији која је уписана у судрски регистар у 

Немачкој. Завршну скупштину и изборе у име „Српског форума Немачке“ организује ЦСС Хесена, са 

седиштем у Франкфурту. Упис у регистар МДЗ-а није предуслов да неко учествује у изборима или 

организацији. 

 Српски форум Немачке 



 

Делегат (кандидат за посланика или гласач) за 

Скупштину српске дијаспоре из Немачке 

 

 

Презиме и име:____________________________________________ 

Датум и место рођења: _____________________________________ 

Порекло по оцу: _______________; по мајци: ____________________ 

Стручна спрема: ____________________________________________ 

Занимање:_________________________________________________ 

Адреса сталног боравка: _____________________________________ 

Матични број или други број за идентификацију: __________________ 

Статус: а) само гласач   б) гласач и кандидат 

 

Кратка биографија: 

 

 

 

 

 

 

Најбитнини проблеми нашег народа у Немачкој су: 

 

1) 

2) 

3) 

 

Најбитнији проблеми у односу са институцијама Србије су: 

 

1) 

2) 

3) 

 

Са статусом делегата за покрајину _______________________________ сагласне организације: 

_____________________________, ___________________________, __________________________. 

 

Са кандидатуром сагласан кандидат: ______________________, Место, датум: ________________ 

 

Изборна комисија прихвата кандидатуру као ваљану и заводи је под редним бројем ______. 

 

 Изборна комисија Српског форума Немачке 



Изборна листа за посланике Скупштине српске дијаспоре 

 

 

Лист број __________.        

 

Презиме и име гласача: ______________________________________________________________ 

Адреса, телефон, меил: ______________________________________________________________ 

Редни број под којим је прихваћен статус делегата: ______________________________________ 

 

 

Р.б. Презиме и име 

Предлагач, регион 

Глас (убацити редне бројеве 1 

до 3 или само х) 

1 . 
. 

 

2 . 

. 

 

3 . 

. 

 

4 . 
. 

 

. . 

. 

 

. . 

. 

 

. . 
. 

 

 

Франкфурт: ________________________ 

Председник изборне комисије: ___________________________________ 

Први члан комисије: ____________________________________________ 

Други члан комисије: ___________________________________________ 

 

 


