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Образац ПСГБ-1/22 

ЗАПИСНИК  
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ КООРДИНАТОРА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА 

 

1. Градска изборна комисија предаје бирачком одбору на бирачком месту број ________ у Градској општини 

___________________________________, изборни материјал за избор одборника Скупштине града Београда, и то: 

                       (назив градске општине) 

1) Две збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Београда; 

2) Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту са евентуалним списком накнадних промена; 

3) ___________гласачких листића по изводу из бирачког списка; 

             (број) 

4) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

5) Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда,  у 

шест примерака; 

6)  ___________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места; 

        (број) 

7)   Контролни формулар за проверу логичко-рачунске исправности резултата гласања на бирачком месту; 

8)  Евиденцију о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу на бирачком 

месту, у два примерка; 

  9)  Ознаку гласачке кутије; 

 10)  Две налепнице за печаћење гласачке кутије; 

 11)  Потребан број коверата за одлагање гласачких листића, контролног листа и потврда о изборном праву за   

     гласање ван бирачког места; 

 12)   ______ 

      (број) 
налепница за печаћење коверти са гласачким листићима, контролним листом и потврдама о 

изборном праву за гласање ван бирачког места, после гласања; 

 13)   Прибор за писање (оловке и маркер); 

 14)  Остали материјал (маказе, селотејп, јемственик, лењир, папир за писање и др). 

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 14) тачке 1. овог Записника, изузев 

материјала из подтачке_______________________________________________________. 

3. По обављеној примопредаји, бирачки одбор је у присуству координатора Градске изборне комисије, примљени 

изборни материјал, ИЗУЗЕВ МАКАЗА, ставио у врећу за одлагање изборног материјала беле боје, на коју је 

залепљена налепница за обележавање вреће са изборним материјалом на којој је исписан назив градске општине 

и број бирачког места. 

Након тога, врећа је запечаћена сигурносном затворницом наранџасте боје са серијским бројем 

   ________________________________________________________________________. 

                                                                         (уписати серијски број са сигурносне затворнице) 

 4.   Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца проглашених изборних 

листа: 

1.    

 (назив подносиоца проглашене изборне листе)  (име и презиме представника) 

    

 (пребивалиште и адреса становања представника) 

(Навести све присутне као под 1.) 

5.  Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе на примопредају изборног 

материјала (заокружити одговарајућу опцију). 
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Примедбе су: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 6.     Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани представници посматрача: 

1) __________________________________________________________ - _______________________________________________________, 
             (име и презиме представника посматрача)                    (назив посматрача) 

2) __________________________________________________________ - _______________________________________________________, 
             (име и презиме представника посматрача)                     (назив посматрача) 

3) __________________________________________________________ - _______________________________________________________, 
             (име и презиме представника посматрача)                     (назив посматрача) 

4) __________________________________________________________ - _______________________________________________________. 
             (име и презиме представника посматрача)                     (назив посматрача) 

7.    Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Градске изборне комисије, а други код   

бирачког одбора. 

 

У Београду, __________________________у__________часова. 
                                                     (датум) 

 

 

 

 
Председник / заменик председника бирачког 

одбора 
 За Градску изборну комисију - координатор 

    

 (име и презиме)  (име и презиме) 

    

 (потпис)  
(потпис) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Присутни чланови/заменици чланова бирачког 

одбора 

 
 

 

За Градску изборну комисију - координатор 

   ___________________________________________ 

 (име и презиме)  (име и презиме) 

   ___________________________________________ 

 (потпис)  (потпис) 

   

 (име и презиме)  

   

 (потпис)  

 


