
Образац НПНС-1/22 

Formulari NPNS-1/22   

С П И С А К 
ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА НАДГЛЕДАЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ИЗБОРА  

ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА,  

РАСПИСАНИХ ЗА 13. НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

L I S T A   
E PERSONAVE TË AUTORIZUAR PËR MBIKËQYRJEN E PUNËS SË ORGANËVE DHE 

TRUPAVE PËR ZBATIMIN E ZGJEDHJEVE TË DREJTPËRDREJTA 

PËR ANËTARËT E KËSHILLIT KOMBËTAR TË PAKICAVE KOMBËTARE,  

PLANIFIKUAR PËR 13 NËNTOR 2022   

Предлагач Изборне листе / Propozuesi i listës zgjedhore   

________________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) / (emri i listës zgjedhore)  

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају 

рад органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног 

савета албанске националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. 

године, и то:   

njofton Komisionin Zgjedhor të Republikës për personat e autorizuar për mbikëqyrjen 

e punës së organeve dhe trupave për zbatimin e zgjedhjeve të drejtpërdrejta për 

anëtarët e Këshillit Kombëtar të Pakicës Kombëtare Shqiptare të planifikuara për 13 

nëntor 2022, pikërisht:   

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

1) Për mbikëqyrjen e punës së Komisionit Zgjedhor të Republikës:   

Ред. 

број 

Nr. 

rendor 

Име и презиме   

Emri dhe mbiemri 

ЈМБГ 

Numri i amzës   

Број мобилног телефона за 

контакт 

Numri i telefonit celular për 

kontakt   

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

2) Për mbikëqyrjen e punës së trupave të punës të Komisionit Zgjedhor të 

Republikës:    

Ред. 

број 

Nr. 

rendor 

Име и презиме   

Emri dhe mbiemri 
ЈМБГ 

Numri i amzës   

Назив општине / града / градске 

општине града Београда 

Emri i komunës / qytetit / komunës 

së qytetit të Beogradit   

1.    

2.    



3) За надгледање рада бирачких одбора: 

3) Për mbikëqyrjen e punës së komisioneve zgjedhore:   

Ред. 

број 

Nr. 

rendor  

Име и презиме   

Emri dhe mbiemri   
ЈМБГ 

Numri i amzës   

Назив општине / града / градске 

општине града Београда1 

Emri i komunës / qytetit / komunës 

së qytetit të Beogradit1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

(të listohen të gjithë personat, sipas kritereve nga kjo tabelë)    

У _________________, ___________________ 
Në (место) / (vendi)   (датум) / (data)  

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 PARASHTRUES2 

 _______________________ 
 (потпис) 

 (nënshkrimi)   

  _______________________ 
 (име и презиме) 
 (emri dhe mbiemri)   

                                                           
1 Представник предлагача проглашене изборне листе може да надгледа рад свих 
бирачких одбора на територији општине / града / градске општине града Београда за 
коју је пријављен, с тим да на једном бирачком месту не могу истовремено 
присуствовати два представника истог предлагача изборне листе.  
1 Përfaqësuesi i propozuesit të listës së shpallur zgjedhore mund të mbikëqyrë punën e të 
gjitha komisioneve zgjedhore në territorin e komunës / qytetit / komunës së qytetit të 
Beogradit për të cilin është regjistruar, me kusht që në të njëjtën qendër votimi njëkohësisht 
nuk mund të jenë të pranishëm dy përfaqësues të të njëjtit propozues të listës zgjedhore.     

2 Заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе.  
2 Përfaqësuesi i partisë politike, përfaqësuesi i shoqatës, përkatësisht përfaqësuesi i një grupi 
votuesish, ose personi i autorizuar për të paraqitur listën zgjedhore.   


