


Образац ГОСПМ-1/22 
 
 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
 И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

ПРЕ ГЛАСАЊА 
 

 

Изборна комисија Градске општине Севојно, дана  2022. године предаје бирачком 

одбору на бирачком месту број____на територији Градске општине Севојно следећи изборни 

материјал за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Севојно: 

 

1) Две збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине Градске 

 општине Севојно; 

2)  Извод из бирачког списка по којима ће гласати бирачи на бирачком месту; 

3)   гласачких листића по изводима из бирачког списка; 

4) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 

5) Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за избор 

одборника Скупштине Градске општине Севојно, у шест примерака; 

6)    образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места; 
(број) 

7) Образац Контролног формулара за логичко-рачунско слагање резултата гласања 

на бирачком месту; 

8) Образац засписника о посматрачима рада бирачког одбора, у шест примерака; 

9)    списак представника домаћих и страних посматрача акредитованх за 

(број) праћење рада бирачких одбора; 

10) Гласачку кутију; 

11) Ознаку гласачке кутије; 

12) Две налепнице за печаћење гласачке кутије; 

13)  Коверте за одлагање гласачких листића, контролног листа и потврда о  

изборном    праву за гласање ван бирачког места; 

14)   налепнице за печаћење након гласања коверти са гласачким листићима 

(број)    и потврдама о избoрном праву за гласање ван бирачког места; 

15)     плавих коверата; 
    (број) 

16) __________ розе коверата; 
    (број) 

17) __________ жутих коверата; 
       (број) 
 

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтач. 1) до 17) тачке 1. 

овог записника, изузев изборног материјала из подтачке . 

 

3. По обављеној примопредаји, бирачки одбор је, у присуству представника Изборне 

комисије Градске општине Севојно, примљени изборни материјал, ставио у врећу за 

одлагање изборног материјала беле боје, на којој је залепљена налепница за 

обележавање вреће са изборним материјалом за изборе за одборнике Скуштине 

Градске општине  Севојно на којој је уписан број бирачког места. 

4. Примопредаји су присуствовали следећи представници подносилаца изборних листа: 

1)  -  , 
(назив подносиоца изборне листе)  (име и презиме представника) 
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(место и адреса пребивалишта представника) 

2)  -  , 
(назив подносиоца изборне листе)  (име и презиме представника) 

 
 

(место и адреса пребивалишта представника) 

3)  -  , 
(назив подносиоца изборне листе)  (име и презиме представника) 

 

(место и адреса пребивалишта представника) 

 

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ – НИСУ ИМАЛИ примедбе 

на примопредају изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: 
 
 

 

 

 

 

 

6. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи: 

 

1)  -   
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

2)  -   
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

3)  -   
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

7. Записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Изборне 

комисије Градске општине Севојно, један код Бирачког одбора и један код Општинске 

управе. 

 
У Севојну  2022. године у часова. 

 

Председник бирачког одбора За Изборну комисију 
 

(потпис) (потпис) 
 

(име и презиме)      (име и презиме) 
 

Присутни чланови бирачког одбора: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5._______________________________ 

6._______________________________ 

7._______________________________ 
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З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА 

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО  
И БИРАЧКОГ ОДБОРА 

ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број у Градској општини Севојно, предаје  

Изборној комисији Градске општине Севојно следећи изборни материјал: 

  
1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања за 

 избор одборника Скупштине Градске општине Севојно; 

2)  први (оригинални) и други примерак Записника о посматрачима рада   

 бирачког  одбора; 

3) извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту; 

4) коверат у којем је Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије 

 запечаћен налепницом; 

5) коверат са неупотребљеним гласачким листићима запечаћен налепницом; 

6) коверат са неважећим гласачким листићима запечаћен налепницом; 

7) коверат са важећим гласачким листићима запечаћен налепницом; 

8) коверат са потврдама о изборном праву бирача који су гласали ван бирачког  

 места запечаћен налепницом. 

2. Изборна комисија Градске општине Севојно примила је изборни материјал 

назначен у подтач. 1) до 8) тачке 1.   овог записника, изузев изборног материјала из 

подтачака . 

3. Бирачки одбор предао је Општинској управи: 

1) гласачку кутију; 

4. Примопредаји су присуствовали следећи представници подносилаца изборних листа: 

1) - , 
(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

 
 

( место и адреса пребивалиште представника) 

2) - , 
(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

 
( место и адреса пребивалиште представника) 

3) - , 
(назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

 
 

( место и адреса пребивалиште представника) 

5. Представници подносилаца изборних листа ИМАЛИ СУ - НИСУ ИМАЛИ примедбе 

на примопредају изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: 
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6. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи: 

 

1)  -   
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

2)  -           
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

3)  -   
(име и презиме представника посматрача)  (назив посматрача) 

7. Напомене Изборне комисије: 
 
 

 

 

 

 

8. Овај записник је сачињен у три истоветна примерка, од којих је један код Изборне 

комисије, један код бирачког одбора и један код Општинске управе. 

 
У Ужицу, 2022. године у часова. 

 

 

Председник бирачког одбора За Изборну комисију 
 

 
(потпис) (потпис) 

 
 

(име и презиме) (име и презиме) 

 

 

 

Присутни чланови бирачког одбора: За Општинску управу: 

1.      

2.   (потпис) 

3.      

4.   

5.______________________________ 

6.______________________________ 

7.______________________________ 

(име и презиме) 
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