
 
                                                                                              Образац  ОИК  ИЛ- 11   

 
 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ИЗМЕЂУ 
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА  

 
1. Општинска Изборна комисија општине Куршумлија предаје бирачком одбору за 

бирачко место број ______  следећи изборни материјал: 

1) Збирну изборну листу,   

2) Решење о одређивању бирачког места, 

3) Решење о именовању бирачког одбора,  

4) Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,  

5) _______ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка, 
   (број)    

6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 

  7) _______ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места, 
  (број)  

  8)  Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању 
резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Куршумлија, 

  9)  Правила о раду бирачких одбора, 

10) Државну заставу Републике Србије. 

 

2. Општински орган управе предао је бирачком одбору: 

   1) гласачку кутију, 

2) _____  паравана за гласањe, 

3) спреј за обележавање кажипрста десне руке бирача, 

4) УВ лампу, 

5) врећу за одлагање изборног материјала, 

6) прибор за писање, 

7) прибор за печаћење гласачке кутије и другог изборног материјала  

8) коверте за одлагање гласачких листића, 

9) свеће, 

           10) _____ резервних спрејева за обележавање кажипрста десне руке бирача, 

           11) _____ резервних УВ лампи. 

 

 
3.  Бирачки  одбор је  примио изборни  материјал  назначен у  подтач.  1)  до  10)  тачке 1.  

овог записника, изузев изборног материјала из подтач. ______________________________. 

 
4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници 

подносилаца изборних листа: 

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

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

2)________________________________________________- __________________________________________ 

                        (назив подносиоца изборне листе)                              (име и презиме представника) 
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______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

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

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

4) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

5) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

6) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (назив подносиоца изборне листе) (име и презиме представника) 

______________________________________________________________________________________________ 
(пребивалиште и адреса стана представника) 

 
 

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

примопредају изборног материјала. 

Примедбе су: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

6. Записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код Oпштинске 

изборне комисије општине Куршумлија, а други код бирачког одбора. 

 

У Куршумлији, ____________ 2020. године у ___________ часова. 
       (датум) 

 
 
 

 Председник бирачког одбора За Општинску изборну комисију 

 
 _______________________ ______________________ 
 (потпис) (потпис) 

 

 _______________________ ______________________ 

 (име и презиме) (име и презиме) 
 

 
 Присутни чланови бирачког одбора:  

 

         1.  ________________________  

 2. ________________________    

 3. _________________________ 

 4. _________________________ 

 5. _________________________ 

 6. _________________________ 

 


