
Образац ПП-4 

 

З А П И С Н И К 

 О ПРИМОПРЕДАЈИ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
ИЗМЕЂУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА И ПОТКОМИСИЈЕ 

1. Гласачки одбор за гласачко место број _____ у општини/граду ___________________________, 
 (назив општине / града) 

односно гласачки одбор на гласачком месту број _____ у заводу за извршење кривичних 

санкција, предаје Поткомисији у општини/граду _____________________________ следећи 
 (назив општине / града) 
гласачки материјал: 

1) први (оригинални) и други примерак Записника о раду гласачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања на републичком референдуму; 

2) извод из бирачког списка по којем се гласало на гласачком месту односно посебан извод из 
бирачког списка по којем се гласало на гласачком месту у заводу за извршење кривичних 
санкција; 

3) посебан извод из бирачког списка, ако су на гласачком месту гласали гласачи који су на 
одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске 
Србије; 

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

5) запечаћени коверат са неупотребљеним гласачким листићима; 

6) запечаћени коверат са неважећим гласачким листићима; 

7) запечаћени коверат са важећим гласачким листићима; 

8) запечаћени коверат са потврдама о изборном праву гласача који су гласали ван гласачког 
места; 

9) сигурносну затворницу коришћену за печаћење вреће са гласачким материјалом приликом 
примопредаје гласачког материјала између Поткомисије и гласачког одбора пре гласања; 

10) један примерак евиденције о присуству чланова и заменика чланова гласачког одбора на 
гласачком месту. 

 

2. Поткомисија је примила гласачки материјал назначен у подтач. 1) до 10) тачке 1. овог 

записника, изузев гласачког материјала из подтач. _____________________________________. 

 

3. Након примопредаје, Поткомисија је, у присуству чланова гласачког одбора, материјал 

назначен у подтач. 4) до 7) и подтачки 9) тачке 1. овог записника ставило у врећу за одлагање 

гласачког материјала, коју је запечатило сигурносном затворницом са серијским бројем 

______________________________________________________________ 
(уписати серијски број са сигурносне затворнице) 

 

НАПОМЕНА: Поткомисија треба да обрати пажњу на то да свака врећа са гласачким 
материјалом буде обележена налепницом на којој су уписани назив општине/града и број 
гласачког места. Ако налепница недостаје, Поткомисија треба да наведене податке упише на 
врећу. 
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4. Гласачки одбор предао је општинској/градској управи: 

1) гласачку кутију; 

2) ________ 

(број) 

паравана за обезбеђивање тајности гласања; 

3) ________ 

(број) 

спрејова за обележавање прста гласача; 

4) ________ 

(број) 

УВ лампе; 

5) један примерак евиденције о присуству чланова и заменика чланова гласачког одбора на 
гласачком месту; 

6) ________ 

(број) 

идентификационих картица чланова гласачких одбора. 

 

5. Примопредаји је присуствовао представник подносиоца захтева на основу којег је донета 

одлука о расписивању републичког референдума: 

 

____________________________________________ - _______________________________________________________. 
(име и презиме представника)                                     (пребивалиште и адреса  стана представника) 

 

6. Представник подносиоца захтева на основу којег је донета одлука о расписивању 

републичког референдума ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО примедбе на примопредају гласачког 

материјала (заокружити одговарајућу опцију). 

Примедбе су: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. Примопредаји су присуствовали посматрачи: 

1) _________________________________________________ - ________________________________________, 
 (име и презиме посматрача) (организација коју представља посматрач) 

2) _________________________________________________ - ________________________________________. 
 (име и презиме посматрача) (организација коју представља посматрач) 

 

8. Напомене Поткомисије: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Овај записник је сачињен у четири истоветна примерка, од којих су два код Поткомисије, 
један код гласачког одбора и један код општинске/градске управе. 
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У ___________________, ___________________  у _________ часова. 
 (место) (дан, месец и година) 

Председник гласачког одбора 
 

______________________ 

(потпис) 

______________________ 
(име и презиме) 

 
Присутни чланови гласачког одбора: 

 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 
 
 

3. ________________________ 
 

За Поткомисију 
 

______________________ 

(потпис) 

______________________ 
(име и презиме) 

 
За општински/градски орган управе 

 
______________________ 

(потпис) 

______________________ 
(име и презиме) 

 

  


