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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 

С П И С О К   
ОВЛАСЦЕНИХ ОСОБОХ ЗА НАДПАТРАНЄ РОБОТИ ОРҐАНОХ И ЦЕЛОХ 

ЗА ЗАПРОВАДЗОВАНЄ НЄПОШТРЕДНИХ ВИБЕРАНКОХ 

ЗА ЧЛЕНОХ НАЦИОНАЛНИХ СОВИТОХ НАЦИОНАЛНИХ МЕНШИНОХ,  

ХТОРИ РОЗПИСАНИ ЗА 13. НОВЕМБЕР 2022. РОКУ   

Предлагач Изборне листе / Предкладач Виберанковей лїстини 

________________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) / (назва Виберанковей лїстини) 

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају 

рад органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног 

савета русинске националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. 

године, и то:   

обвисцує Републичну виберанкову комисию о особох овласцених надпатрац 

роботу орґанох и целох за запровадзованє нєпоштредних виберанкох за членох 

Националного совиту рускей националней меншини хтори розписани за 13. 

новембер 2022. року, и то: 

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

1) За надпатранє роботи Републичней виберанковей комисиї: 

Ред. 

број 

Шор. 

число 

Име и презиме   

Мено и презвиско 

ЈМБГ 

ЄМЧГ   

Број мобилног телефона за 

контакт 

Число мобилного телефона за 

контакт   

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

2) За надпатранє роботи роботних целох Републичней виберанковей комисиї: 

Ред. 

број 

Шор. 

число 

Име и презиме   

Мено и презвиско 
ЈМБГ 
ЄМЧГ   

Назив општине / града / градске 

општине града Београда 

Назва општини / городу / 

городскей општини городу 

Беоґраду   

1.    

2.    



3) За надгледање рада бирачких одбора: 

3) За надпатранє роботи виберацких одборох: 

Ред. 

број 

Шор. 

число 

Име и презиме   

Мено и презвиско 
ЈМБГ 
ЄМЧГ   

Назив општине / града / градске 

општине града Београда1 

Назва општини / городу / 

городскей општини городу 

Беоґраду 1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

(навесц шицки особи, спрам одреднїцох з тей таблїчки)     

У _________________, ___________________ 
У (место) / (место)   (датум) / (датум)  

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 ПОДНОШИТЕЛЬ2 

 _______________________ 
 (потпис) 

 (подпис)   

  _______________________ 
 (име и презиме) 
 (мено и презвиско)   

                                                           
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 Представитель предкладача преглашеней виберанковей лїстини може надпатрац 
роботу шицких виберацких одборох на териториї општини/городу/городскей општини 
городу Беоґраду за хтору є приявени, з тим же на єдним виберацким месце нє можу 
источашнє присуствовац двоме представителє истого предкладача виберанковей 
лїстини.   

2 Заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе.  
2 Заступнїк политичней странки, заступнїк здруженя, односно заступнїк ґрупи виберачох, 
або особа хтора овласцена за подношенє виберанковей лїстини.   


