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ОПШТИНСКА 
ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА  

ТОПОЛА 
 

 ЗАПИСНИК 
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА  

ПОСЛЕ  
ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

1. Бирачки одбор за бирачко место број _____ у општини Топола предаје Општинској изборној комисији у Тополи следећи изборни материјал: 
1.1. Први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и  утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Топола, 
1.2. Оверен извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту, 
1.3. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 
1.4.  Гласачку кутију 
1.5. __________ оверених посебних извода из бирачког списка по којима су гласала лица која извршавају обавезу у јединицама и установама Војске Србије, 

(број)  

1.6. __________ неупотребљених гласачких листића, 
 (број) 

1.7. __________ неважећих гласачких листића, 
 (број) 

1.8. __________ важећих гласачких листића, 
 (број) 

1.9. __________ потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места; 
 (број) 

 

2. 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   

 
3. 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). 

 

4. 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, у ________ часова 
 

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)   
 


