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I. ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ 
РЕЗУЛТАТА УНЕТИХ У КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР 

 
 
ЦИЉ ВЕЖБЕ: Утврдити да ли у унетим резултатима постоји логичко-
рачунска грешка 
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Вежба 1. 
 

12.1. 

Укупно уписаних бирача: 

350 (према изводу из бирачког списка, списку накнадних промена у 
бирачком списку и евентуалном посебном изводу за гласање 
лица у Војсци Србије) 

12.2. 

Број бирача који су гласали: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, списку 
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном 
изводу) 

320 

12.3. Број примљених гласачких листића: 350 

12.4. Број неупотребљених гласачких листића: 30 

12.5. 
Број употребљених гласачких листића: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

300 

12.6. Број неважећих гласачких листића: 5 

12.7. Број важећих гласачких листића: 300 

12.8. Број гласова који је добила свака изборна листа: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова који 
је добила 

изборна листа 

1. АА 35 

2. ББ 105 

3. ВВ 100 

4. ГГ 0 

5. ДД 60 
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Поступак логичко-рачунске контроле 

1. Сабрати бројеве гласова по изборним листама (рубрика 12.8) и тај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7). 

1.  2.  3.  4.  5.  Збир 
(12.7) 

 +  +  +  +  =  

Да ли је збир једнак уписаном броју важећих гласачких листића – ДА или НЕ? 

2. Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7) сабрати са бројем неважећих гласачких 
листића (рубрика 12.6), што даје број употребљених гласачких листића, односно број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5). 

12.7  12.6.   Збир 
(12.5.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју употребљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

3. Број употребљених гласачких листића (рубрика 12.5) сабрати са бројем 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.4). Добијени збир треба да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3). 

12.5.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

4. Број бирача који су гласали (рубрика 12.2) сабрати са бројем неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића 
(рубрика 12.3). 

12.2.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 
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Вежба 2. 
 

12.1. 

Укупно уписаних бирача: 

250 
(према изводу из бирачког списка, списку накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалном посебном 
изводу за гласање лица у Војсци Србије) 

12.2. 

Број бирача који су гласали: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, 
списку накнадних промена у бирачком списку и 
евентуалном посебном изводу) 

170 

12.3. Број примљених гласачких листића: 230 

12.4. Број неупотребљених гласачких листића: 60 

12.5. 
Број употребљених гласачких листића: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

160 

12.6. Број неважећих гласачких листића: 20 

12.7. Број важећих гласачких листића: 140 

12.8. Број гласова који је добила свака изборна листа: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
који је добила 
изборна листа 

1. АА 100 

2. ББ - 

3. ВВ 35 

4. ГГ 0 

5. ДД 0 
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Поступак логичко-рачунске контроле 

1. Сабрати бројеве гласова по изборним листама (рубрика 12.8) и тај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7). 

1.  2.  3.  4.  5.  Збир 
(12.7) 

 +  +  +  +  =  

Да ли је збир једнак уписаном броју важећих гласачких листића – ДА или НЕ? 

2. Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7) сабрати са бројем неважећих гласачких 
листића (рубрика 12.6), што даје број употребљених гласачких листића, односно број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5). 

12.7  12.6.   Збир 
(12.5.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју употребљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

3. Број употребљених гласачких листића (рубрика 12.5) сабрати са бројем 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.4). Добијени збир треба да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3). 

12.5.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

4. Број бирача који су гласали (рубрика 12.2) сабрати са бројем неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића 
(рубрика 12.3). 

12.2.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 
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Вежба 3. 
 

12.1. 

Укупно уписаних бирача: 

500 
(према изводу из бирачког списка, списку накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалном посебном 
изводу за гласање лица у Војсци Србије) 

12.2. 

Број бирача који су гласали: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, 
списку накнадних промена у бирачком списку и 
евентуалном посебном изводу) 

400 

12.3. Број примљених гласачких листића: 500 

12.4. Број неупотребљених гласачких листића: 100 

12.5. 
Број употребљених гласачких листића: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

395 

12.6. Број неважећих гласачких листића: 95 

12.7. Број важећих гласачких листића: 310 

12.8. Број гласова који је добила свака изборна листа: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
који је добила 
изборна листа 

1. АА 120 

2. ББ 130 

3. ВВ 40 

4. ГГ 10 

5. ДД 0 
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Поступак логичко-рачунске контроле 

1. Сабрати бројеве гласова по изборним листама (рубрика 12.8) и тај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7). 

1.  2.  3.  4.  5.  Збир 
(12.7) 

 +  +  +  +  =  

Да ли је збир једнак уписаном броју важећих гласачких листића – ДА или НЕ? 

2. Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7) сабрати са бројем неважећих гласачких 
листића (рубрика 12.6), што даје број употребљених гласачких листића, односно број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5). 

12.7  12.6.   Збир 
(12.5.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју употребљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

3. Број употребљених гласачких листића (рубрика 12.5) сабрати са бројем 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.4). Добијени збир треба да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3). 

12.5.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

4. Број бирача који су гласали (рубрика 12.2) сабрати са бројем неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића 
(рубрика 12.3). 

12.2.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 
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Вежба 4. 
 

12.1. 

Укупно уписаних бирача: 

122 
(према изводу из бирачког списка, списку накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалном посебном 
изводу за гласање лица у Војсци Србије) 

12.2. 

Број бирача који су гласали: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, 
списку накнадних промена у бирачком списку и 
евентуалном посебном изводу) 

120 

12.3. Број примљених гласачких листића: 122 

12.4. Број неупотребљених гласачких листића: 2 

12.5. 
Број употребљених гласачких листића: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

120 

12.6. Број неважећих гласачких листића: 20 

12.7. Број важећих гласачких листића: 100 

12.8. Број гласова који је добила свака изборна листа: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
који је добила 
изборна листа 

1. АА 20 

2. ББ 40 

3. ВВ 35 

4. ГГ 0 

5. ДД 5 

 
  



– 9 –

10 
 

Поступак логичко-рачунске контроле 

1. Сабрати бројеве гласова по изборним листама (рубрика 12.8) и тај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7). 

1.  2.  3.  4.  5.  Збир 
(12.7) 

 +  +  +  +  =  

Да ли је збир једнак уписаном броју важећих гласачких листића – ДА или НЕ? 

2. Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7) сабрати са бројем неважећих гласачких 
листића (рубрика 12.6), што даје број употребљених гласачких листића, односно број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5). 

12.7  12.6.   Збир 
(12.5.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју употребљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

3. Број употребљених гласачких листића (рубрика 12.5) сабрати са бројем 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.4). Добијени збир треба да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3). 

12.5.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

4. Број бирача који су гласали (рубрика 12.2) сабрати са бројем неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића 
(рубрика 12.3). 

12.2.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 
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Вежба 5. 
 

12.1. 

Укупно уписаних бирача: 

200 
(према изводу из бирачког списка, списку накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалном посебном 
изводу за гласање лица у Војсци Србије) 

12.2. 

Број бирача који су гласали: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, 
списку накнадних промена у бирачком списку и 
евентуалном посебном изводу) 

145 

12.3. Број примљених гласачких листића: 200 

12.4. Број неупотребљених гласачких листића: 50 

12.5. 
Број употребљених гласачких листића: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

142 

12.6. Број неважећих гласачких листића: 2 

12.7. Број важећих гласачких листића: 140 

12.8. Број гласова који је добила свака изборна листа: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
који је добила 
изборна листа 

1. АА 30 

2. ББ 20 

3. ВВ 0 

4. ГГ 10 

5. ДД 80 
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Поступак логичко-рачунске контроле 

1. Сабрати бројеве гласова по изборним листама (рубрика 12.8) и тај збир мора бити једнак 
броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7). 

1.  2.  3.  4.  5.  Збир 
(12.7) 

 +  +  +  +  =  

Да ли је збир једнак уписаном броју важећих гласачких листића – ДА или НЕ? 

2. Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7) сабрати са бројем неважећих гласачких 
листића (рубрика 12.6), што даје број употребљених гласачких листића, односно број 
гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 12.5). 

12.7  12.6.   Збир 
(12.5.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју употребљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

3. Број употребљених гласачких листића (рубрика 12.5) сабрати са бројем 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.4). Добијени збир треба да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3). 

12.5.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 

4. Број бирача који су гласали (рубрика 12.2) сабрати са бројем неупотребљених гласачких 
листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених гласачких листића 
(рубрика 12.3). 

12.2.  12.4.   Збир 
(12.3.) 

 +  + = 
 

Да ли је збир једнак уписаном броју примљених гласачких листића – ДА или НЕ? 
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II. ПОПУЊАВАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА 
 
 
ЦИЉ ВЕЖБЕ: Упознавање са садржином Записника о раду бирачког 
одбора и начином за његово попуњавање 
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Огледни примерак 

 
З А П И С Н И К 

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

1. Бирачки одбор за бирачко место број ____, _________________________________________ 
 (назив бирачког места) 

 у општини / граду / заводу за извршење заводских санкција / страној држави 
 _______________________________________________________________________________ 

(назив општине / града / завода / стране државе) 

 састао се на дан _________________ 2020. године, у __________ часова. 
 (дан и месец) (време) 

У овом делу се читко уписују, штампаним словима број бирачког места, назив бирачког места и назив 
општине/града, завода или стране државе. Ови подаци се преписују из неког од аката РИК (извод из 
Решења о одређивању бирачких места, Решења о именовању чланова бирачког одбора у сталном 
саставу и др). Након тога уписују се датум и време када су се чланови бирачког одбора окупили на 
бирачком месту. 

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачког одбора: 
(председник бирачког одбора читко уписује имена чланова и заменика чланова бирачког одбора који су присутни приликом отварања бирачког 
места) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

У овом делу се читко уписују, штампаним словима имена и презимена присутних чланова/заменика 
чланова бирачког одбора на отварању бирачког места и они се у овом делу не потписују. 

2.  Пре отварања бирачког места, бирачки одбор је проверио и утврдио: 
2.1. да на бирачком месту и на удаљености до 50 метара од бирачког места нема истакнутих ознака 

подносилаца изборних листа, симбола политичких странака и другог изборног пропагандног 
материјала; 

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена сагласно закону и Правилима о раду бирачких одбора 
и да је обезбеђена тајност гласања; 

2.3а да је од радног тела / координатора Републичке изборне комисије примљен потпун и исправан 
изборни материјал који је потребан за спровођење гласања на бирачком месту. 
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2.3б да је од радног тела / координатора Републичке изборне комисије примљен изборни 
материјал, чијом провером је утврђено да недостаје: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

о чему је бирачки одбор одмах обавестио радно тело / координатора Републичке изборне 
комисије1. 

У овом делу се заокружују тачке 2.1. и 2.2, а потом или тачка 2.3а или 2.3б, и то је знак да је бирачки 
одбор обавио све радње за припрему отварања бирачког места. Уколико се заокружује тачка 2.3б 
уписује се и изборни материјал који недостаје. 

3.  Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова. 

У овом делу се читко уписује време када је бирачки одбор отворио бирачко место (нпр. 7,10). 

4. Бирачки одбор је проверио исправност гласачке кутије у присуству бирача који је први дошао 

 на бирачко место _______________________________________________, уписаног у извод из  
 (име и презиме првог бирача) 

бирачког списка за гласање на изборима за народне посланике под редним бројем ____. 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, Контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије, који су потписали чланови бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко 

место, убачен је у гласачку кутију, која је одмах запечаћена у присуству првог бирача, након чега 

је почело гласање. 

У овом делу се читко уписује име и презиме првог бирача који је дошао на бирачко место и у чијем 
присуству је утврђено да је кутија исправна и празна и његов редни број у изводу из бирачког списка. 

5.  Уз помоћ другог лица (помагача) гласало је ________ бирача, уписаних у извод из бирачког 
 (број) 

 списка под редним бројевима ______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________, од чега: 
 - ____ слепих лица; 
 - ____ лица са другим видовима инвалидитета; 
 - ____ неписмених лица. 

 

 

                                                            
1 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду бирачког одбора, 
бирачки одбор треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 
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У овом делу се читко уписује број бирача који су гласали уз помоћ помагача, укупно и по категоријама. 
Обавезно водити рачуна о томе да се у бираче који су гласали уз помоћ помагача уброје и они бирачи 
који су уз помоћ помагача гласали ван бирачког места, о чему су повереници бирачког одбора, који 
спроводе гласање ван бирачког места, дужни да обавесте председника бирачког одбора по повратку 
на бирачко место. 

6.  Ван бирачког места гласало је _________ бирача, уписаних у извод из бирачког списка под 
 (број) 
 редним бројевима _______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________, од чега: 

 - ____ лица која нису могла да дођу на бирачко место из здравствених разлога; 

 - ____ лица са инвалидитетом; 

 - ____ немоћних старих лица. 

У овом делу се читко уписује број бирача који су гласали ван бирачког места, укупно и по категоријама 
и редне бројеве под којима су уписани у извод из бирачког списка. 

7а  Гласање се све време одвијало у потпуном реду. 
7б  За време гласања десило се:  

(Навести догађаје који су били од значаја, односно утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање евентуалног 
прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

У овом делу заокружујете одговарајућу тачку. Уколико је заокружена тачка 7б, потребно је читко 
уписати догађаје од значаја. Уколико имате шири опис, можете га написати на посебном папиру и 
приложити уз записник. Нпр. „бирач Пера Петровић под редним бројем 76. није потписао потврду о 
изборном праву за гласање ван бирачког места“; „На бирачко место је дошло лице са страначком 
заставом и није хтело да напусти бирачко место, због чега је гласање било прекинуто у 11,15 часова 
на 45 минута и настављено у 12.00 часова, када је лице напустило бирачко место, у пратњи полиције. 
У прилогу је шири опис целог догађаја“.  

8а  На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи и/или страни посматрачи. 
8б  На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 

_______________________________________________________________________________ 
(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

У овом делу заокружује се одговарајућа тачка. Ако су били присутни посматрачи, потребно је читко 
уписати њихова имена и презимена, као и назив удружења или организације коју представљају. 
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9.  Бирачко место је затворено и гласање завршено у __________ часова. 

У овом делу се читко уписује време када је гласање завршено, односно када је гласао и последњи 
бирач и када је бирачко место затворено. 

10.  После затварања бирачког места, бирачки одбор је приступио утврђивању резултата гласања 
 на следећи начин: 

10.1. утврдио је број неупотребљених гласачких листића; 
10.2. утврдио је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних бројева у 

изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку и посебном 
изводу из бирачког списка; 

10.3. отворио је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШАО – НИЈЕ ПРОНАШАО Контролни лист; 
   (обавезно заокружити одговарајућу опцију) 
10.4. утврдио је број употребљених гласачких листића пребројавањем свих гласачких листића који су 

се налазили у гласачкој кутији; 
10.5. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих 
 гласачких листића; 
10.6.  утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна листа. 

У овом делу се заокружују све наведене тачке, као знак да је бирачки одбор спровео све у њима 
наведене радње. Посебно обратити пажњу на тачку 10.3. у којој се ОБАВЕЗНО заокружује податак да 
ли је контролни лист пронађен или не. 

11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 
гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене. 

У овом делу се заокружује ова тачка, као знак да је бирачки одбор спровео наведене радње. 

12.  РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ _________  
У ОПШТИНИ / ГРАДУ / ЗАВОДУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА / СТРАНОЈ ДРЖАВИ 

__________________________________________________________________________________ 
(назив општине / града / завода / стране државе) 

СУ СЛЕДЕЋИ: 

12.1. 
УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА: 
(према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена  
у бирачком списку и евентуалном посебном изводу) 

 

12.2. 
БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 
(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, евентуалном списку  
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу) 

 

12.3. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
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12.4. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.5. БРОЈ УПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
(број гласачких листића у гласачкој кутији) 

 

12.6. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.7. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

 

12.8. БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА: 

Редни 
број Назив изборне листе 

Број гласова 
које је добила 

изборна 
листа 

1. АА  

2. ББ  

3. ВВ  

4. ГГ  

 

У овом делу се прво читко уписују број и назив бирачког места, а потом се преписују резултати из 
Контролног формулара за проверу логичко-рачунске исправности утврђених резултата гласања. 

13а Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на   бирачком 
месту. 

13б ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови 

бирачког одбора: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 
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У овом делу се заокружује одговарајућа тачка, у зависности од тога да ли је било примедби чланова 
бирачког одбора или не. Ако јесте било примедби, заокружује се тачка 13б и уписују имена и презимена 
чланова бирачког одбора који су имали примедбе. 

14.  Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

радном телу / координатору Републичке изборне комисије, за шта су одређени председник, 

односно заменик председника и следећи чланови бирачког одбора: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

У овом делу се читко уписују имена и презимена чланова или заменика чланова бирачког одбора који 
су одређени да предају изборни материјал после гласања. 

15.  Бирачки одбор је други примерак овог записника одмах истакао на бирачком месту, а по један 

примерак овог записника је уручен представницима подносилаца четири изборне листе које су 

освојиле највећи број гласова на бирачком месту, и то: 

15.1. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.2. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.3. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

15.4. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана бирачког одбора у проширеном саставу) 

У овом делу се читко уписују имена и презимена чланова или заменика чланова бирачког одбора у 
проширеном саставу која су преузела примерак записника о раду бирачког одбора, при чему се уписују 
у зависности од броја гласова које су освојиле њихове изборне листе, почев од изборне листе која је 
освојила највећи број гласова. Лица која су преузела примерак записника се обавезно потписују поред 
својих имена. 

16. Бирачки одбор је са радом завршио __________________ 2020. године у __________ часова. 
 (дан и месец) 

У овом делу се читко уписује време у које је бирачки одбор завршио са радом на бирачком месту, 
односно пошто су се потписали сви присутни чланови бирачког одбора. 
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БИРАЧКИ ОДБОР: 
(имена и презимена уписивати читко, штампаним словима) 

1. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис председника, односно заменика председника бирачког одбора) 

2. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

3. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

4. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

5. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

6. ______________________________________________________________________________ 
(име и презиме и потпис члана, односно заменика члана бирачког одбора) 

У овом делу се потписују сви чланови/заменици чланова бирачког одбора који су били присутни 
приликом утврђививања резултата гласања на бирачком месту.  

 



Вежбе
за логичко-рачунску 

контролу исправности 
резултата унетих

у контролни формулар  
и попуњавање записника 
о раду бирачког одбора

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Београд, 2020.


