
 

Топола, Булевар краља Александра I 9 

Телефон: 034/811-675; Е-пошта: oik@topola.com                         Страна 1 од 1 
 

ОПШТИНСКА 
ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА  

ТОПОЛА 
 

 ЗАПИСНИК 
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

ПРЕ  
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

1. Општинска изборна комисија у Тополи предала је бирачком одбору за бирачко место број _____, изборни материјал за избор одборника Скупштине општине Топола, који ће се одржати 24. априла 2016.године и то: 
1.1. Збирну изборну листу; 
1.2. Оверен извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту; 
1.3. _________ гласачких листића по овереном изводу из бирачког списка (Изборна комисија ће доставити председнику бирачког одбора додатан број листића у складу са прописаним решењима); 
1.4. Један контролни лист за проверу исправности гласачке кутије; 
1.5. Образац Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању   резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Топола (6 примерака); 
1.6. 5 образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места. 

 

2. Општинска изборна комисија у Тополи предала је бирачком одбору изборни прибор и то: 
2.1. Једну гласачку кутију; 
2.2. Прибор за писање; 
2.3. Коверте за одлагање гласачких листића; 
2.4.  ______ пластичних џакова. 

 

3. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у тачкама 1 и 2 овог записника. 
 

4. Примопредаји изборног материјала присуствовали су следећи представници подносилаца изборних листа: 

No Назив подносиоца изборне листе Име и презиме представника Број телефона 

1.  Александар Вучић – Драган Јовановић – Топола побеђује   

2.  Поштено! Демократска странка – Либерално демократска партија – Топола   

3.  Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстевна Србија (ЈС) , Драган 

Марковић-Палма, Српска народна партија (СНП) 
  

4.  Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка др Војислав Шешељ   

5.  Нови људи–боља Топола   

 
5. Бирачки одбор и представници подносилаца изборних листа  

A)  НИСУ ИМАЛИ  
B) ИМАЛИ СУ примедбе на примопредају изборног материјала. 

(заокружити тачну опцију) 

Примедбе су: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  (Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу као саставни део овог записника). 

 

6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Општинске изборне комисије у Тополи и један код бирачког одбора. 
 

Број: ____/2016 
Дана:  ____. Априла 2016. године 
 

Председник/заменик председника бирачког одбора  За Општинску изборну комисију у Тополи 
 
 

  

(име и презиме)  (име и презиме) 
 
 

  

(потпис)  (потпис) 
   

Члан/заменик члана бирачког одбора   
 
 

  

(име и презиме)   
 
 

  

(потпис)   
 


