
Образац ПП-5 

 

З А П И С Н И К 

О ПРИМОПРЕДАЈИ ГЛАСАЧКОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 
ИЗМЕЂУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА У ИНОСТРАНСТВУ И КООРДИНАТОРА 

РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 
 
1. Гласачки одбор предаје координатору Републичке изборне комисије у просторијама 

Републичке изборне комисије следећи гласачки материјал са гласачког места број _______ 

         (број) 
у држави _____________________________________: 

                                                         (назив државе) 

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; 

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

4) запечаћени коверат са неупотребљеним гласачким листићима; 

5) запечаћени коверат са неважећим гласачким листићима; 

6) запечаћени коверат са важећим гласачким листићима; 

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

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

 

2. Координатор Републичке изборне комисије примио је гласачки материјал назначен у подтач. 

1) до 8) тачке 1. овог записника, изузев гласачког материјала из подтач. ___________________. 

3. Након примопредаје, материјал назначен у подтач. 3) до 6) тачке 1. овог записника је, у 

присуству чланова гласачког одбора, стављен у врећу за одлагање гласачког материјала, која 

је запечаћена сигурносном затворницом са серијским бројем  

______________________________________________ 
(уписати серијски број са сигурносне затворнице) 

4. 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) 

 

5. 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: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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6. Примопредаји су присуствовали посматрачи: 

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

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

 

7. Напомене координатора Републичке изборне комисије: _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8. Овај записник је сачињен у два истоветна примерка, од којих је један код координатора 

Републичке изборне комисије, а други код гласачког одбора. 

У ___________________, ___________________  у _________ часова. 
 (место) (дан, месец и година) 

За гласачки одбор 
 

______________________ 

(потпис) 

______________________ 
(име и презиме) 

 
 

За Републичку изборну комисију 
 

______________________ 

(потпис) 

______________________ 
(име и презиме) 

 
 

  

 


