Образац ГОС-17/2018

ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ
ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО
1.

Изборна комисија Градске општине Севојно предала је бирачком одбору за бирачко место број
________ у Градској општини Севојно , изборни материјал за избор одборника Скупштине Градске
општине Севојно и то:
1) Збирну изборну листу у два примерка,
2) Извод из решења о одређивању бирачког места,
3) Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу,
4) Решење о именовању бирачког одбора у проширеном саставу,
5) Извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,
6) ___________гласачких листића по изводу из бирачког списка,
(број)
7) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
8) ___________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,
(број)
9) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно,
10) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у сталном саставу на
бирачком месту у два примерка,
11) Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном
саставу на бирачком месту у два примерка,
12) _____________ овлашћења посматрача за праћење рада бирачког одбора,
(број)
13) Правила о раду бирачких одбора и контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата
гласања на бирачком месту,
14) Државну заставу Републике Србије.

2.

Изборна комисија Градске општине Севојно предала је бирачком одбору изборни материјал, и то:
1) Једну гласачку кутију,
2) Два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања,
3) Два спреја за обележавање прста бирача,
4) Две УВ лампе,
5) Батерије за УВ лампе,
6) Врећу за одлагање изборног материјала и налепницу за обележавање вреће за одлагање изборног
материјала,
7) Прибор за писање,
8) Прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и печатни восак),
9) Коверте за одлагање изборног материјала и потврда о изборном праву за гласање ван бирачког
места,
10) Остали материјал (маказе, лењир, лепљиву траку и др.)
11) ___________ идентификационих картица за чланове бирачког одбора.
(број)
1

3.

Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 14) тачке 1. и подтачкама 1)
до
11)
тачке
2.
овог
записника,
изузев
материјала
из
подтачки_______________________________________________________.

4.

По обављеној примопредаји, бирачки одбор је у присуству председника Изборне комисије Градске
општине Севојно, примљени изборни материјал ставио у врећу за одлагање изборног материјала, која
је,
потом,
запечаћена
сигурносном
затворницом
са
серијским
бројем_____________________________________________________________________.
(уписати серијски број са сигурносне затворнице)

5.

Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца изборних
листа:
1.
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

(пребивалиште и адреса становања представника)
(Навести све присутне као под 1.)
6.

Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа НИСУ ИМАЛИ – ИМАЛИ СУ примедбе
на примопредају изборног материјала.
Примедбе су:
_________________________________________________________________________________________
________
_________________________________________________________________________________________
________
(Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог Записника).

7.

Записник је сачињен у два примерка, од којих је један код изборне комисије Градске општине Севојно,
а други код бирачког одбора.

У Севојну, __________________________у__________часова.
(датум)

Председник / заменик председника бирачког
одбора

За Изборну комисију - председник

(име и презиме)

(име и презиме)

(потпис)

(потпис)

Члан / заменик члана бирачког одбора

(име и презиме)

(потпис)

НАПОМЕНА: Резерве за подтач. 4) и 5) тачке 2. овог записника налазиће се у седишту Градске
општине Севојно и по потреби се могу добити у току гласања.
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