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ВАЖНО: Овај формулар се попуњава пре него што се резултати гласања упишу 

у Записник о раду бирачког одбора 

 
Број бирачког места:    

 
Назив бирачког места   

 

Градска општина Севојно 
Изборна комисија Градске општине Севојно 

Избори за одборнике Скупштине Градске општине 
03. април 2022. године 

                              
 

КОНТРОЛНИ   ФОРМУЛАР 

ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НА 

БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

 

 
 

 
4. 

УКУПНО БИРАЧА КОЈИ СУ УПИСАНИ У ИЗВОД ИЗ 
БИРАЧКОГ СПИСКА: 

 

(укључујући и евентуални списак накнадних промена у бирачком списку и у евентуалном посебном 
изводу из бирчког списка за гласање бирача у Војсци Србије) 

 

 
11.1. 

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ: 

(бирачи који су се потписали и напомене у изводу бирачког списка, евентуалном списку накнадних 
промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу из бирачког списка о бирачима који су 
гласали ван бирачког места) 

 

 
11.2. 

 
БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 

 

 
11.3. 

 
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 

 

 
11.4. 

 
БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 

 

 
11.5. 

 
БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА: 

Редни 
број 

Назив изборне листе 
Број гласова који је 

добила изборна листа 

1. 
 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све 

 

2. Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић 
 

3. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТАНКА 
 

4. Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић 
 

5. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници 
 

6.    ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – ДOМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНО 
 

 

(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу) 
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УПУТСТВО за логичко-рачунску контролу исправности резултата унетих у овај формулар 

 
Рачунско слагање података о бирачима: 

Број бирача који су изашли на изборе(рубрика 11.1) једнака је збиру броја бирача који су потписани у изводу из 
бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку, ако је достављен уз извод из 
бирачког списка и евентуалном посебном изводу из бирчког списка за гласање бирача у Војсци Србије и броја 
напомена (уместо потписа бирача) у изводу из бирачког списка и списка накнадних промена у бирачком списку о 
бирачима који су гласали ван бирачког места. 

Укупан број бирача који су изашли на изборе (рубрика 11.1) може бити само једнак или мањи од броја бирача  
уписаних у извод из бирачког списка, списак накнадних промена у бирачком списку и у евентуалном посебном  
изводу из бирчког списка за гласање бирача у Војсци Србије (тачка 4.). 

 
 

Рачунско слагање података о бирачима: 

Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 11.2.) може бити само једнак или мањи од броја 
бирача који су изашли на изборе(рубрика 11.1.). 

 
 

Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима: 

Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 11.2.) мора да буде једнак збиру броја 
неважећих гласачких листића (рубрика 11.3.) и броја важећих гласачких листића (рубрика 11.4.) 

Број важећих гласачких листића (рубрика 11.4) треба да буде једнак збиру бројева гласова које су добиле све 
изборне листе (табела у рубрици 11.5.). 

НАПОМЕНА 1:Број укупно уписаних бирача (тачка 4.) обавезно треба да буде уписан.Обратити пажњу на то да 
се приликом утврђивања укупног броја уписаних бирача узме у обзир и евентуални списак накнадних промена у  
бирачком списку. У случају да уз извод из бирачког списка постоји и списак накнадних промена у бирачком  
списку, обратити пажњу да ли у том списку постоје само уписи или само брисања или и уписи и брисање бирача 
из бирачког списка. 

НАПОМЕНА 2: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије се не сме убрајати у гласачке листиће. 

НАПОМЕНА 3: У случају да неки бирачки одбор залепи један гласачки листић на гласачку кутију, тај гласачки 

листић након гласања треба да се уброји међу неупотребљене гласачке листиће. 

НАПОМЕНА 4: У случају да бирач који је гласао ван бирачког места није потписао потврду о изборном праву за 
гласање ван бирачког места или та потврда недостаје, бирачки одбор треба да гласачки листић тог бирача, који 
се налази у запечаћеној коверти преда локалној изборној комисији, која треба да га врати међу неупотребљене 
гласачке листиће. 
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Најчешће формалне неправилности у Записнику о раду бирачког одбора 

Како треба да изгледа исправно попуњен и уредан Записник о раду бирачког одбора 

УПУТСТВО за поступање након логичко-рачунске контроле исправности резултата 
унетих у овај формулар 

1. Ако се логичко-рачунском контролом утврди да су подаци о резултатима гласања 
(рубрике 11.1. до 11.5. овог формулара) исправни, те податке треба ЧИТКО 
преписати у Записник о раду бирачког одбора. 

• Ако се логичко-рачунском контролом утврди да у подацима о резултатима постоје 
грешке, треба поново извршити логичко-рачунску контролу, па ако и даље има 
грешака, треба поново утврдити резултате гласања. 

• Уколико се неки податак из рубрика од 11.1. до 11.5. овог формулара погрешно 
препише у Записник о раду бирачког одбора,тај податак НЕ ТРЕБА ПРЕПРАВЉАТИ, 
већ га треба прецртати и поред њега уписати исправан. Особа која је извршила 
корекцију треба да се потпише поред исправног податка. 

 

• Нису потписала најмање три члана бирачког одбора. 
• Није потпун– недостаје нека страна. 
• Записник је копија/фотокопија. 
• Записник је имао исправку (рубрике од 11.1. до 11.5.) поред које није било 

потписа, како би се видело ко је исправку извршио. 

 

• Све тачке и рубрике Записника треба да буду попуњене. 
• Ако поједине рубрике Записника немају податке за уписивање, уписује се 

нула („0“) или повлака („-“). 

• Записник мора бити читко попуњен. 

• Записник нема логичко-рачунску грешку. 
• Записник је потписан од стране чланова бирачког одбора. 
• Записник је потпун–има све потребне стране. 
• Записник је оригинал, а не копија/фотокопија. 
• Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које стоји потпис лица 

које је исправку извршило. 

 
АКО БИРАЧКИ ОДБОР ИМА БИЛО КАКВУ ДИЛЕМУ ОКО УТВРЂИВАЊА РЕЗУЛТАТА ИЗ 
ОВОГ КОНТРОЛНОГ  ФОРМУЛАРА, ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА СЕ КОНСУЛТУЈЕ СА ИЗБОРНОМ 
КОМИСИЈОМ 
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I ПРЕ ОТВАРАЊА БИРАЧКОГ МЕСТА 

II ТОК ГЛАСАЊА 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
 

 

 
1. 

Број бирачког места  

 

2. 
Назив општине  

 
3. 

Датум одржавања гласања  

 
 

4. 

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ УПИСАНИ У ИЗВОД 

ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА 

(укључујући евентуални списак накнадних промена у 

бирачком списку, као и евентуалан бирачки списак за бираче 

у Војсци Србије ако гласају на бирачком месту) 

 

 

 

 

5. 
 

Време отварања бирачког места 

 

 
 

6. 

Име и презиме бирача који је први дошао на 

бирачко место 

 

 

7. 
Број под којим је бирач који је први дошао на 
бирачко место уписан у извод из бирачког списка 

 

 
8. 

Да ли је било прекида гласања на бирачком месту? 
ДА НЕ 

 

8.1. 

 

Ако је било прекида гласања на бирачком месту, 
колико је трајао прекид гласања? 

 

 
 

8.2. 

Разлог прекида гласања 

 

 
9. 

Време затварања бирачког места  

 

10. 
Да ли је у гласачкој кутији пронађен контролни 
лист? 

 

ДА 
 

НЕ 

10.1. Ако је у гласачкој кутији пронађен контролни 

лист, да ли је контролни лист потписан од стране 

првог бирача који је дошао на бирачко место и 

најмање једног члана бирачког одбора? 

 

ДА 

 

НЕ 
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III РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА 

IV ДРУГЕ ЧИЊЕНИЦЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ТОК ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ 

МЕСТУ 

 
 

 

 

11.1. БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ: 
(бирачи који су се потписали и напомене у изводу бирачког списка, евентуалном списку 
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу из бирачког 
списка о бирачима који су гласали ван бирачког места) 

 

11.2.  
БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 

 

11.3.  
БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА: 

 

11.4.  
БРОЈ ВАЖЕЋИХ ЛИСТИЋА: 

 

11.5.  
БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА 

 

Редни 

број 

 

Назив изборне листе 

Број гласова који 

је добила изборна 

листа 

1.  
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све 

 

2. Милан Стаматовић – Здраво да победи Аврам Илић  

3. ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТАНКА  

4. Уједињени за Севојно – Богосав Михаиловић  

5. МИЛИЦА ЂУРЂЕВИЋ СТАМЕНКОВСКИ – Српска странка Заветници  

6. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА – ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА – ДOМАЋИНСКИ ЗА СЕВОЈНО  

 

 

12. Број бирача који су гласали уз помоћ другог 
лица (помагача) 

 

13. Број бирача који су гласали ван бирачких места  

13.1. Број попуњених и потписаних потврда о изборном 
праву за гласање ван бирачког места 

 

14. Да ли су на бирачком месту били присутни 
представници домаћих и/или страних посматрача? 

ДА НЕ 

14.1. Ако су били присутни представници домаћих и/или 

страних посматрача, попуњен је образац записника о 
посматрачима рада бирачког одбора? 

 

ДА 

 

НЕ 

15. Да ли су чланови бирачког одбора имали примедбе на 

поступак спровођења гласања на бирачком месту? 

(Ако су чланови бирачког одбора имали примедбе, 
потребно је да их наведу у посебном прилогу који је 
саставни део овог записника) 

 

ДА 

 

НЕ 
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V БИРАЧКИ ОДБОР 

 
 

 

 
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОТПИС 

ПРЕДСЕДНИК 
ИЛИ ЊЕГОВ ЗАМЕНИК 

  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 
ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 

  

ЧЛАН 

ИЛИ  ЊЕГОВ ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 

    ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 
ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 

  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 
ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 

  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 
ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 

  

ЧЛАН 

ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 
  

ЧЛАН 
ИЛИ                                  ЊЕГОВ  ЗАМЕНИК 

  

(Навести све чланове бирачког одбора) 

 

 

Датум и време завршетка рада бирачког одбора: 

 
У _________________________, _____________________________, _____________________ 
                 (место)                                                  (дан, месец, година )                                       (час) 
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И З В Е Ш Т А Ј 
О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА  

ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 
 

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ ____,  

 

1. Представници бирачког одбора на бирачком месту број ____ у Градској општини 

Севојно и Изборне комисије  Градске општине Севојно, увидом у Записник о раду бирачког 

одбора на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине Градске општине Севојно 

утврдили су (неопходно је заокружити одговарајућу опцију): 

1) да НЕ ПОСТОЈЕ грешке у попуњавању записника и да су резултати гласања 

логичко-рачунски ИСПРАВНИ 

2) да ПОСТОЈИ грешка у попуњавању записника односно да резултати гласања 

логичко-рачунски НИСУ ИСПРАВНИ (описати констатовану грешку, односно 

недостатке): 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

2. У случају да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни услед очигледне 

омашке у попуњавању Записника о раду бирачког одбора (лака грешка), представници 

бирачког одбора и Изборне комисије су утврдили да се грешке у попуњавању Записника о 

раду бирачког одбора могу исправити решењем о исправљању записника о раду бирачког 

одбора, тако што ће се (описати предлог за исправљање грешке, односно недостатка): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. У случају да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни услед грубе 

логичко-рачунске грешке (тешка грешка), представници бирачког одбора и Изборне 

комисије су, на основу увида у изборни материјал, констатовали да се не слажу садржина 

изборног материјала и записник о раду бирачког одбора у следећем (навести у чему се 

састоји разликовање): 



2 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

у складу с чим су констатовали (неопходно је заокружити одговарајућу опцију): 

1) да се уочена грешка односно недостатак може исправити решењем о исправљању 

записника о раду бирачког одбора, тако што ће се (описати предлог за исправљање грешке, 

односно недостатка): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2) да се уочена грешка односно недостатак не може исправити, тако да Изборна комисија 

треба да донесе решење којим се констатује да се на одређеном бирачком месту не могу 

утврдити резултати гласања, односно решење којим се поништава гласање на бирачком 

месту. 

4. КОНСТАТУЈЕ СЕ да према записнику о раду бирачког одбора, чланови бирачког 

одбора ЈЕСУ – НИСУ имали примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту 

(неопходно је заокружити одговарајућу опцију). 

У _______________, ____________________ 2022.  године,  у _________ часова. 
               (место)                               (дан и месец) 

              Чланови бирачког одбора Чланови Изборне комисије  

1._________________________________                                       1.______________________________________  

2._________________________________                                       2.______________________________________ 

3._________________________________                                       3.______________________________________ 

4._________________________________                                       4.______________________________________ 

5._________________________________                                       5.______________________________________         
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З А П И С Н И К 

О ПОСМАТРАЧИМА РАДА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА 

СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 
1.  На бирачком месту број   ,    

(назив бирачког места) 

У Градској општини Севојно, приликом спровођења гласања за избор одборника 

Скупштине градске општине, дана 03. априла 2022. године, били су присутни следећи 

представници домаћих и страних посматрача: 

 

1)   , испред   
  (име и презиме представника домаћег/страног посматрача) (назив организације домаћег/страног посматрача) 

 

који је на бирачко место дошао у часова, а бирачко место напустио у часова. 

 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ - НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак 

спровођења гласања на бирачком месту. 

 

Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
 

 

 

 

(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места) 

 
 

(име и презиме и потпис представника посматрача) 
 

2)   , испред   
(име и презиме представника домаћег/страног посматрача) (назив организације домаћег/страног посматрача) 

 

који је на бирачко место дошао у часова, а бирачко место напустио у часова. 

 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ - НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак 

спровођења гласања на бирачком месту. 

 

Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
 

 

 

 

(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места) 

 
 

(име и презиме и потпис представника посматрача) 
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3) _________________________________________, испред____________________________ 

(име и презиме представника домаћег/страног посматрача) (назив организације домаћег/страног посматрача) 

 

који је на бирачко место дошао у часова, а бирачко место напустио у

 часова. 

 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ - НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак      

спровођења гласања на бирачком месту. 

 

Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
 

 

 

 

(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места) 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(име и презиме и потпис представника посматрача) 
 

4) __________________________________________, испред___________________________ 
(име и презиме представника домаћег/страног посматрача) (назив организације домаћег/страног посматрача) 

 

који је на бирачко место дошао у часова, а бирачко место напустио у

 часова. 

 

Представник посматрача ИМАО ЈЕ – НИЈЕ ИМАО ПРИМЕДБИ на поступак спровођења   

гласања на бирачком месту. 

 

   Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту су следеће: 
 

 

 

 

(примедбе уписује представник посматрача пре напуштања бирачког места) 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

   (име и презиме и потпис представника посматрача) 

 

2. Овај записник је сачињен у шест истоветних примерака, од којих се први 

(оригинални) и други прилажу уз први (оригинални) односно други примерак 

записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања на изборима за одборнике 

Скупштине Градске општине Севојно, док се преостала четири примерка уручују 

представницима посматрача присутним приликом завршетка рада бирачког одбора. 
 
 

                 (потпис) 
 

                                                                                                      (име и презиме председника/заменика председника бирачког одбора) 
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ПОТВРДА 
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 

Потврђује се да је _______________________________, ________________________ 
                                                       (име и презиме )                                  (ЈМБГ) 

са пребивалиштем у______________________________________________________ 

                                                               (место)                              

_______________________________________________________________________ , 

               (адреса стана) 

уписан у извод из бирачког списка под редним бројем________, за гласање на 

изборима за одборнике Скупштине градске општине расписаним за 03. април 

2022. године, на бирачком месту број ______, у Градској општини Севојно и да има 

изборно право. 

 

У _________________,  _____________ 2022. године 

           (место)                      (датум) 

 

 

        БИРАЧ                                                        ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА 

  

__________________                                          ________________________________ 

     (име и презиме)                                                                  (име и презиме) 

                                                                                                              

___________________                                          _______________________________ 

            (потпис)                                                                             (потпис) 

 

ПОВЕРЕНИЦИ БИРАЧКОГ ОДБОРА 

КОЈИ ОДЛАЗЕ КОД БИРАЧА 

 

                                    1.___________________________ 
              (име и презиме) 

                                                     

                                                    _________________________________ 

                                      (потпис) 

 

                                   2.___________________________ 
              (име и презиме) 

                                                     

                                                    _________________________________ 

                                      (потпис) 

 

                                   3.___________________________ 
              (име и презиме) 

                                                     

                                                    _________________________________ 

                                      (потпис) 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава бирачки одбор и потписује председник бирачког одбора пре 

одласка повереника бирачког одбора код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно 

потписује потврду, коју повереници бирачког одбора враћају бирачком одбору. Ако ова потврда 

није потписана од стране бирача, сматраће се да бирач није гласао, а гласачки листић се 

убраја у неупотребљене гласачке листиће. 



Образац ГОСРГ-7/22 

 На основу члaна 49. став 1. ИЛИ члана 50. став 2. и члана 54. став 1. Закона 

о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), Изборна комисија Градске 

општине  на __. седници одржаној __. __________ 2022. године у __.__ часова, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА 

СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА ЗА  

ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ _________ 

 
 1. ИСПРАВЉА СЕ Записник о раду бирачког одбора на спровођењу 

гласања за избор одборника Скупштине градске општине Севојно на бирачком месту 

број ____  у Градској општини Севојно__________________________________(навести и 

назив бирачког места), тако што се у тачки ___ Записника број ____ замењује бројем ____, 

у складу с чим су резултати гласања на наведеном бирачком месту следећи: 

4. 
БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ У ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ 

СПИСКА 

(укључујући и евентуални списак накнадних промена у бирачком списку) 

 

11.1. 
БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ИЗАШЛИ НА ИЗБОРЕ: 

(бирачи који су се потписали и напомене у изводу из бирачког списка и 

евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку) 

 

11.2. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ 
 

11.3. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  

11.4. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:  

11.5. БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА: 

Редни 

број 
Назив изборне листе 

Број гласова 

који је добила 

изборна листа 

1.   

 (Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)  

  
2. Ово решење објавити на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У складу са чланом 49. став 1. ИЛИ члана 50. став 2. и члана 54. став 1. 

Закона о локалним изборима, извршена је контрола записника о раду бирачког 

одбора, у оквиру које је утврђено неслагање између садржине изборног 

материјала са предметног бирачког места и садржине записника о раду бирачког 

одбора, те се, у складу са накнадно утврђеним чињеничним стањем, које је 

логички-рачунски исправно, врши исправка како је наведено у диспозитиву 

овог решења. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:Против овог решења може се поднети 

приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 72 часа од 

објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 

У Севојну, ___. ____________ 2022. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 М.П. ____________________ 
 (потпис) 

 ____________________ 
 (име и презиме) 
 



Образац ГОСРГ-8/22 

 На основу члана 55. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, број 14/22), Изборна комисија Градске општине Севојно, на __ седници 

одржаној __. __________2022. године у __.__ часова, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 1. КОНСТАТУЈЕ СЕ да се резултати гласања на изборима за 

одборнике Скупштине Градске општине Севојно, одржаним 3. априла 2022. 

године, не могу утврдити на следећим бирачким местима: 

 

1) на бирачком месту број ___. 

(________________________________), 

                    (назив бирачког места) 

 2. Ово решење објавити на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Изборна комисија Градске општине Севојно је констатовала да се 

након завршетка гласања на изборима за одборнике Скупштине градске 

општине Севојно, одржаним 3. априла 2022. године, на бирачким местима 

наведеним у диспозитиву овог решења не могу утврдити резултати гласања из 

следећих разлога: 

(за свако бирачко место навести одговарајући основ из члана 55. став 1. Закона о 

локалним изборима) 

 Гласање на бирачким местима из тачке 1. диспозитива овог решења 

биће поновљено у складу са решењем Изборне комисије Градске општине 

Севојно. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 

приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 72 часа од 

објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 

У Севојну, ___. ____________ 2022. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 М.П. ____________________ 

 (потпис) 

 ____________________ 

 (име и презиме) 



 Образац ГОСРГ-9/22 

 На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

РС“, број 14/22), Изборна комисија Градске општине Севојно, на __ седници 

одржаној __. __________ 2022. године у __.__ часова, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 1. ПОНИШТАВА СЕ гласање на изборима за одборнике Скупштине 

Градске општине Севојно, одржаним 3. априла 2022. године, на следећим 

бирачким местима: 

1) на бирачком месту број ___. 

(________________________________), 

                   (назив бирачког места) 

   

 2. Ово решење објавити на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

О б р а з л о ж е њ е 

 Изборна комисија Градске општине Севојно је након завршетка 

гласања на изборима за одборнике Скупштине градске општине, одржаним 3. 

априла 2022. године, утврдила да су на бирачким местима наведеним у 

диспозитиву овог решења учињене неправилности које представљају основ за 

поништавање гласања, и то: 

(за свако бирачко место навести одговарајући основ из члана 56. став 1. Закона о 

локалним изборима) 

 Гласање на бирачким местима из тачке 1. диспозитива овог решења 

биће поновљено у складу са решењем Изборне комисије Градске општине 

Севојно. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 

приговор Изборној комисији Градске општине Севојно у року од 72 часа од 

објављивања овог решења на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

Број: 

У Севојну, ___. ____________2022. године 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 М.П. ____________________ 

 (потпис) 

 ____________________ 

 (име и презиме) 



                                                                                                     

Враћен са 

извештајем о 

контроли 

ред. 

бр
назив

број 

бирача

потпис члана 

ИКГО

Бирачко место

Градска општина Севојно 

Записник о раду бирачког одбора

Напомена
Скенирано 

решење (да/не)
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Потпис члана 

ИКГО

Решење којим се 

констатује да се 

на бирачком 

месту не могу 

утврдити 

резултати 

гласања

(+)

Решење о 

поништавању 

гласања на 

бирачком месту

(+)

Рачунско-

логички 

неисправан

(+)

Скениран 

(да/не)

Решење о 

исправљању 

записника о 

раду бирачког 

одбора

(+)

АДРЕСАР - КОНТРОЛНИК

за евиденцију примопредаје и контроли записника о раду бирачких одбора, за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписане за 3. април 2022. године

(за рад статистичара у градској општини)



          Образац ГОСАК-2/22

                                                                                                      

ред. бр назив

Потпис представника Изборне комисије

(потпис члана Стручне службе задуженог за 

статистику)

Извештај о примопредаји записника о раду бирачких одбора,  за изборе за одборнике Скупштине Градске општине Севојно, расписане за 3. 

април 2022. године

Бирачко место
Унет

(да/не)

Исправан

(да/не)
Напомена

Поништени

резултати

гласања

(да)

Градска општина Севојно


