
Дана: 01.09.2022 

Број:01-82/2022-01 

 

 

На основу члана 41. Закона о националним саветима националних мањина(“Сл. 

Гласник РС”, бр. 72/2009, 20/2014 – одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и члана 21. Статута 

Националног савета словачке националне мањине, НССНМ на 30. седници, одржаној 

01.09.2022. године у 18. часова, у Новом Саду доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

 Констатује се са даном 01. 09. 2022. године – Вјери Мишковиц, дипл. инж. 

Пољопривреде из Гложана додела мандата члана Националног савета словачке 

националне мањине ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке 

националне мањине. 

Образложење 

 

 Национални савет словачке националне мањине је на својој 30. седници  одржаној 

у Новом Саду, констатовао доделу мандата члана Националног савета словачке 

националне мањине ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке 

националне мањине. До упра6еног места члана у националном савету је дошло 

престанаком мандата пре истека времена за који је изабран, у случају смрти, Јанку 

Коларику из Падине ЈМБГ 2008965860035, члану Национолног савета словачке 

националне мањине закључно са даном 09.02.2022. године.  

Закључак је донет  на основу достављеног Решења о додели мандата националног 

савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне 

мањине број:  013-801/22 од дана 28.јуна 2022. године и у складу са чланом 41. Закона о 

националним саветима националних мањина(“Сл. Гласник РС”, бр. 72/2009, 20/2014 – 

одлука УС, 55/2014 и 47/2018) и чланом 21. Статута Националног савета словачке 

националне мањине. 

 

Подредседница НССНМ 

Татјана Вујачић с.р. 

 



Dňa: 01.09.2022 

Číslo:01-82/2022-01 

 

V súlade s čl. 41 Zákona o národnostných radách národnostných menšín („Úradný 

vestník RS“, č. 72/2009, 20/2014 - rozhodnutie USA, 55/2014 a 47/2018) a čl. 21 Štatútu 

Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, NRSNM na 30. schôdzi, ktorá sa konala 

01. septembra 2022. rokov v Novom Sade vynáša 

 

ZÁVER 

 

Konštatuje  sa s dňom 01.09.2022,  pridelenie mandátu člena Národnostnej rady 

slovenskej národnostnej menšiny Viere Miškovicovej z Hložian, z dôvodu obsadenia 

uvoľneného miesta v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny. 

 

Odôvodnenie 

 

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na svojej 30. schôdzi v Novom Sade 

konštatovala pridelenie mandátu člena Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 

Viere Miškovicovej z Hložian, z dôvodu obsadenia uvoľneného miesta v Národnostnej rade 

slovenskej národnostnej menšiny. 

Záver bol urobený na základe Rozhodnutia o pridelení mandátu národnostnej rady na 

obsadenie uvoľneného miesta v Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny číslo: 013-

801/22 zo dňa 28.6.2022 a v súlade s čl. 41 Zákona o národnostných radách národnostných 

menšín („Úradný vestník RS“, č. 72/2009, 20/2014 - Rozhodnutie ÚS, 55/2014 a 47/2018 ) a čl. 

21 Štatútu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. 

 

Tatjana Vujačićová v.p. 

podpredseda NSSNM 


