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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 E Z N A M   
OSOB OPRÁVNĚNÝCH K DOHLÍŽENÍ PRÁCE ORGÁNŮ PRO PROVÁDĚNÍ PŘÍMÝCH 

VOLBÁCH PRO ČLENY NÁRODNÍCH RAD NÁRODNOSTNÍCH MĚNŠIN,  

VYPSANÝCH NA 13. LISTOPADU 2022    

 

Предлагач Изборне листе 
Navrhovatel Kandidátní listiny 

________________________________________________________________________ 
(назив Изборне листе) / (název Kandidátní listiny) 

обавештава Републичку изборну комисију о лицима овлашћеним да надгледају 

рад органа и тела за спровођење непосредних избора за чланове Националног 

савета чешке националне мањине расписаних за 13. новембар 2022. године,  

и то:   

infomuje Republikovou volební komisi o osobách oprávněncýh k dohlížení práce 

orgánů pro provádění přímých volbách pro členy Národní rady české národnostní 

menšiny vypsaných na 13. listopadu 2022, a to:   

1) За надгледање рада Републичке изборне комисије: 

1) K dohlížení práce Republikové volební komise: 

Ред. 

број 

Poř. 

číslo 

Име и презиме   

Jméno a příjmení 

ЈМБГ 

Rodné číslo  

Број мобилног телефона за 

контакт 

Kontaktní číslo mobilního telefonu   

1.    

2.    

2) За надгледање рада радних тела Републичке изборне комисије: 

2) K dohlížení práce pracovních orgánů Republikové volební komise:    

Ред. 

број 

Poř. 

číslo 

Име и презиме   

Jméno a příjmení 
ЈМБГ 

Rodné číslo 

Назив општине / града / градске 

општине града Београда 

Název obce / města / městské 

části města Bělehrad 

1.    

2.    



3) За надгледање рада бирачких одбора: 

3) K dohlížení práce volebních výborů: 

Ред. 

број 

Poř. 

číslo  

Име и презиме   

Jméno a příjmení 
ЈМБГ 

Rodné číslo 

Назив општине / града / градске 

општине града Београда1 

Název obce / města / městské 

části města Bělehrad1 

1.    

2.    

(навести сва лица, према одредницама из ове табеле) 

(uvést všichni osoby podle určení z této tabulky)     

У _________________, ___________________ 
V (место) / (místo)   (датум) / (datum)  

 ПОДНОСИЛАЦ2 

 NAVRHOVATEL2 

 _______________________ 
 (потпис) 

 (podpis)   

  _______________________ 
 (име и презиме) 
 (jméno a příjmení) 

                                                           
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 Představitel navrhovatele vyhlášené kandidátní listiny může dohlížet práce všech volebních 
výborů na území obce / města / městské části města Bělehrad pro kterou je přihlášen,  s tím, 
že na jedném volebním místě nemohou být současně přítomni dva představitele téhož 
navrhovatele kandidátní listiny.     

2 Заступник политичке странке, заступник удружења, односно заступник групе бирача, 
или лице овлашћено за подношење изборне листе.  
2 Zástupce politické strany, zástupce sdružení, nebo zástupce skupiny voličů, nebo osoba 
oprávněna podat kandidátní listinu. 


