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Образац ПСГБ-2/22 

ЗАПИСНИК  
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И КООРДИНАТОРА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ________ у Градској општини _______________________________________, 

      (назив градске општине) 

 предаје Градској изборној комисији следећи изборни материјал: 

1) Први (оригинални) примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор одборника 

Скупштине града Београда; 

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

био достављен уз Извод из бирачког списка; 

3) Коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије запечаћен налепницом; 

4) Коверат са неупотребљеним гласачким листићима запечаћен налепницом; 

5) Коверат са неважећим гласачким листићима запечаћен налепницом; 

6) Коверат са важећим гласачким листићима запечаћен налепницом; 

7) Коверат са потврдама о изборном праву за гласање ван бирачког места запечаћен налепницом; 

8) Сигурносну затворницу коришћену за печаћење вреће са изборним материјалом приликом примопредаје 

изборног материјала између координатора Градске изборне комисије и бирачког одбора пре гласања; 

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

месту, у два примерка, од којих један примерак задржава управа градске општине. 

НАПОМЕНА: Координатори Градске изборне комисије треба да обрате пажњу да на ковертама из подтачке 3) до 

7) тачке 1 овог записника, у којима су: контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, неупотребљени 

гласачки листићи, неважећи гласачки листићи, важећи гласачки листићи и потврде о изборном праву за гласање 

ван бирачког места, буду исписани назив градске општине, број бирачког места и назив материјала који је у 

коверти. 

2. Координатори Градске изборне комисије  су  примили изборни материјал назначен у подтач. 1) до 9) тачке 1. овог 

записника, изузев изборног материјала из подтач. ________________________________________________. 

3. Након примопредаје, координатори Градске изборне комисије су, у присуству чланова бирачког одбора, 

материјал назначен у подтач. 3) до 6) и подтачки 8) тачке 1. овог Записника (коверат у којем је контролни лист за 

проверу исправности гласачке кутије, коверат са неупотребљеним гласачким листићима, коверат са неважећим 

гласачким листићима, коверат са важећим гласачким листићима, сигурносна затворница наранџасте боје 

коришћена за печаћење вреће са изборним материјалом приликом примопредаје изборног материјала пре 

гласања), ставили у врећу за одлагање изборног материјала беле боје, коју су запечатили сигурносном 

затворницом наранџасте боје, са серијским бројем. 

                  ________________________________________________________________________________ 

(уписати серијски број са сигурносне затворнице) 

        

НАПОМЕНА 1: Координатори Градске изборне комисије, изборни материјал назначен у подтач. 1) и 2) и подтач. 

7) тачке 1. овог записника, и то: први (оригинални) примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу 

гласања за избор одборника Скупштине града Београда, извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту са 

евентуалним списком накнадних промена ако је био достављен уз извод из бирачког списка и коверат са потврдама о 

изборном праву за гласање ван бирачког места, пакују одвојено од осталог изборног материјала и, заједно са осталим 

изборним материјалом, доносе у седиште Градске изборне комисије. 

НАПОМЕНА 2: Координатори Градске изборне комисије треба да обрате пажњу на то да свака врећа са изборним 

материјалом буде обележена налепницом за изборе за одборнике Скупштине града Београда на којој су уписани назив 
градске општине и број бирачког места. Ако налепница недостаје, координатори Градске изборне комисије треба да 

наведене податке упишу на врећу. 

НАПОМЕНА 3: У случају да бирач који је гласао ван бирачког места није потписао потврду о изборном праву за 

гласање ван бирачког места или та потврда недостаје, бирачки одбор треба да гласачки листић тог бирача, који се 

налази у запечаћеној коверти, преда координатору Градске изборне комисије задуженом за градску општину за коју је 

именован бирачки одбор, који треба да га врати међу неупотребљене гласачке листиће. 
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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. 

Примедбе су: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 (Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог Записника).  

.  

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. Записник је сачињен у два 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 

1.   ___________________________________________ 

2.   (име и презиме) 

3.   ___________________________________________ 

4.   (потпис) 

 


