Министарство државне управе и локалне самоуправе
Бранко Ружић-Министар
Поштовани,

Желим да Вас упознам са веома осетљивом ситуацијом у општини Неготин,
пред изборе за Национални савет Влаха.
Као председник Удружења „Гергина“ благовремено (још у фебруару) упутио
сам допис РИК-у, челницима општинске управе у Неготину и начелнику
Борског округа у вези са бројем бирачких места за предстојеће изборе.
Наиме, досадашњи број бирачких места (4) и њихов неадекватан распоред,
директно су утицали на изузетно мали број изашлих бирача у општини
Неготин ( гласало је само 396 од 2.487уписаних у ПБС- подаци са последњих
избора).
Предлог организације коју представљам, а који је, у форми дописа, упућен
релевантним институцијама, био је да се повећа број бирачких места на 10,
чиме би омогућили свим припадницима влашке националне мањине да, под
једнаким условима, као и у другим општинама, остваре своје, Уставом,
загарантовано право, да гласају за своје представнике за Национални савет
Влаха.
Одлука начелнице општинске управе Неготин (без икаквог образложења), на
основу које је РИК прогласио 4 бирачка места у општини Неготин, је, према
мишљењу чланова „Гергина“, дискриминаторска и неприхватљива, а њене
последице могу бити несагледиве. Желим да напоменем да је РИК повећао
број бирачких места у општини Бор за 2,као и у Зајечару за 2(иако је у
општини Зајечар уписано мање бирача него у Неготину).

Чланови Удружења „Гергина“ разматрају и могућност бојкота избора за
Национални савет Влаха, јер је листа Удружење „Гергина“ Неготин примаријус др Синиша Челојевић, у индиферентном положају, а поменута
одлука доводи у питање наш кредибилитет.
Није искључено ни да, овакав став према влашкој националној мањини,
изазове и протесте испред зграде локалне самоуправе.
Користим ову прилику да Вас обавестим да ћу о овој ситуацији информисати
и представнике релевантних међународних организација и тамошњу јавност,
јер Удружење „Гергина“ из Неготина, које, скоро десет година ради на
очувању обичаја, културе, традиције, језика и идентитета Влаха у нашој
држави Србији, има ту обавезу према онима које представља.
У очекивањеу Ваше реакције, срдачно Вас поздрављам и желим све најбоље!

У Неготину 30.09.2018. године
Председник Удружења „Гергина“,
примаријус др Синиша Челојевић

П.С.
У прилогу овог дописа, шаљем Вам допис РИК-у, који је упућен и челницима
општине Неготин, као и Одлуку начелнице општинске управе и кратак
историјат Удружења „Гергина“.

