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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 

S P I S A K   
OVLAŠĆENIH LICA ZA NADGLEDANJE RADA ORGANA I TIJELA 

ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA 

ZA ČLANOVE NACIONALNIH SAVJETA NACIONALNIH MANJINA,  

RASPISANIH ZA 13. NOVEMBAR 2022. GODINE   

Предлагач Изборне листе / Predlagač Izborne liste 

________________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) / (naziv Izborne liste) 

 

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају 

рад органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног 

савета бошњачке националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. 

године, и то:   

obavještava Republičku izbornu komisiju o licima ovlašćenim da nadgledaju rad 

organa i tijela za sprovođenje neposrednih izbora za članove Nacionalnog savjeta 

bošnjačke nacionalne manjine raspisanih za 13. novembar 2022. godine, i to: 

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

1) Za nadgledanje rada Republičke izborne komisije: 

Ред. 

број 

Red. 

broj 

Име и презиме   

Ime i prezime 

ЈМБГ 

JMBG 

Број мобилног телефона за 

контакт 

Broj mobilnog telefona za kontakt 

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

2) Za nadgledanje rada radnih tijela Republičke izborne komisije: 

Ред. 

број 

Red. 

broj 

Име и презиме   

Ime i prezime 
ЈМБГ 
JMBG 

Назив општине / града / градске 

општине града Београда 

Naziv opštine / grada / gradske 

opštine grada Beograda   

1.    

2.    



3) За надгледање рада бирачких одбора: 

3) Za nadgledanje rada biračkih odbora: 

Ред. 

број 

Red. 

broj 

Име и презиме   

Ime i prezime 
ЈМБГ 
JMBG 

Назив општине / града / градске 

општине града Београда1 

Naziv opštine / grada / gradske 

opštine grada Beograda1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

(navesti sva lica, prema odrednicama iz ove tabele)    

У _________________, ___________________ 
U (место) / (mjesto)   (датум) / (datum)  

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 PODNOSILAC2 

 _______________________ 
 (потпис) 

 (potpis)   

  _______________________ 
 (име и презиме) 
 (ime i prezime) 

                                                           
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 Predstavnik predlagača proglašene izborne liste može da nadgleda rad svih biračkih odbora 
na teritoriji opštine / grada / gradske opštine grada Beograda za koju je prijavlјen, s tim da na 
jednom biračkom mjestu ne mogu istovremeno prisustvovati dva predstavnika istog 
predlagača izborne liste. 

2 Заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе.  
2 Zastupnik političke stranke, zastupnik udruženja, odnosno zastupnik grupe birača, ili lice 
ovlašćeno za podnošenje izborne liste. 


