
                                            Образац СМЗ – 10/21  

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА   

ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА  

ЗА ИЗБОРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

 

 

1. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница предаје 

Бирачком одбору Месне заједнице __________________________, бирачко место бр. 

____, _________________________________________. 

                             (назив бирачког места)                                     

следећи изборни материјал: 

1) један примерак Упутства о раду бирачког одбора месне заједнице, 

2) Решење о одређивању бирачког места (извод), 

3) Решење о именовању бирачког одбора месне заједнице, 

4) Извод из бирачког списка по коме ће се гласати на бирачком месту, 

5) Изборну листу кандидата за избор чланова савета месне заједнице, 

6) _______ гласачких листића, 
    (број) 

7) Записник о раду бирачког одбора месне заједнице на спровођењу и утврђивању 

резултата гласања за избор чланова Савета месне заједнице у 3 примерка, 

8) један Контролни лист,  

9) ________Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места, 
             (број) 

             

2. Служба месних заједница и Градска управа предала је бирачком одбору: 

1) _____ гласачку/е кутију/е, 

2) ________ паравана за обезбеђивање тајности гласања,   
             (број) 

3) прибор за писање, 

4) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала (печат и печатни 

восак), 

5) коверте за одлагање гласачких листића са осталим изборним материјалом. 

 

3. Бирачки одбор месне заједнице је примио изборни материјал из тачке 1. овог 

записника, изузев изборног материјала ________________________________________. 

 

4. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Изборне комисије 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница, а други код Бирачког одбора 

месне заједнице. 

 

У ___________________, ___________________ у _________ часова. 
 (место)            (датум) 

 Председник / заменик 

                  Бирачког одбора За Изборну комисију 

      1. _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 _______________________ ______________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 
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Присутни чланови Бирачког одбора: За Службу месних заједница 

 

1. ________________________                                            _________________________ 

  (потпис) 

2. ________________________                                            _________________________ 

  (име и презиме) 

3. ________________________ 

 

4. ________________________                                   

                                                                                      

 

     Присутни овлашћени посматрачи 

 

 1. ________________________ 

  

       2. ________________________  

   

 3. ________________________  

   

 4. _________________________ 

 

      5. _________________________                                   

  

 

  

 

 


