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- ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ Република Србија
Град Лозница
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ
Број: 013-1-45/2020
Датум: 15. јун 2020. године
Лозница
На основу члана 15. став. 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 54/2011, 12/20 и 68/20), Градска изборна комисија Лознице, на седници,
одржаној дана 15. јуна 2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се назив и изглед образаца за спровођење избора за
одборнике Скупштине града Лознице, расписаних за 21. јун 2020. године, и то:
Гласачки листић (Образац СГЛ – 8/20),
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац СГЛ – 9/20),
Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (Образац СГЛ – 10/20),
Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања за изборе за одборнике у
Скупштину града Лознице између Градске изборне комисије Лознице и бирачког
одбора (Образац СГЛ – 11/20),
5. Записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор одборника Скупштине града Лознице (Образац СГЛ – 12/20),
6. Записник о примопредаји изборног материјала после спроведеног гласања за изборе
за одборнике у Скупштину града Лозницe између бирачког одбора и Градске изборне
комисије Лознице (Образац СГЛ – 13/20),
7. Контролни формулар за логичко-рачунско слагање резултата гласања на бирачком
месту.
1.
2.
3.
4.

Обрасци прописани ставом 1. овог члана, налазе се у прилогу ове одлуке и њен су
саставни део.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Лознице”.

ПРЕДСЕДНИК
Слађана Бодирога, дипл. правник, с.р.
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Образац СГЛ – 8//20

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE
21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. _______________________________________________________________________
(назив изборне листе)

_____________________________________________
(име и презиме првог кандидата са те изборне листе)

(на исти начин унети називе свих изборних листа и првих кандидата на изборним листама,
истим редоследом као на Збирној изборној листи)

НАПОМЕНА: ГЛАСА СЕ САМО ЗА ЈЕДНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ, ЗАОКРУЖИВАЊЕМ
РЕДНОГ БРОЈА ИСПРЕД НАЗИВА ТЕ ЛИСТЕ ИЛИ НАЗИВА ЛИСТЕ

М. П.
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Образац СГЛ - 9/20
КОНТРОЛНИ ЛИСТ
ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ

Бирачки одбор на бирачком месту број _________,_______________________________
(назив бирачког места)

у граду Лозници за изборе за одборнике у Скупштину града Лознице, који се одржавају
21. јуна 2020. године, примио је од Градске управе града Лознице кутију за гласање.
Провером је, у присуству бирача који је први дошао на бирачко место ___________
___________________________________________, уписаног у извод из бирачког списка за
(име и презиме бирача)

гласање на изборима за одборнике Скупштине града под редним бројем _______, утврђено да
је гласачка кутија исправна, празна и да обезбеђује сигурност и тајност садржине гласачких
листића.
У _________________________, __________________ у _________ часова.
(место)

(датум)

БИРАЧ КОЈИ ЈЕ ПРВИ
ДОШАО НА БИРАЧКО МЕСТО
____________________________
(потпис)
____________________________
(име и презиме)

БИРАЧКИ ОДБОР
1. _______________________

9. _______________________

18. _______________________

10. _______________________

19. _______________________

11. _______________________

20. _______________________

3. _________________________

12. _______________________

21. _______________________

4. _________________________

13. _______________________

22. _______________________

5. _________________________

14. _______________________

23. _______________________

6. _________________________

15. _______________________

24. _______________________

7. _________________________

16.________________________

25.________________________

8. _________________________

17.________________________

26. _______________________

(име и презиме и потпис
председника)

2. _______________________
(име и презиме и потпис члана)

_________________
НАПОМЕНА: Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије потписују сви присутни
чланови или заменици чланова бирачког одбора и бирач који је први дошао на бирачко
место, у чијем присуству се Контролни лист убацује у гласачку кутију, која се у његовом
присуству печати, након чега почиње гласање.
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Образац СГЛ - 10/20

ПОТВРДА
О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

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 града Лознице
расписаним за 21. јун 2020. године, на бирачком месту број _____,
____________________________________________________________
(назив бирачког места)

и да има изборно право.
У______________________, ___________________ 2020. године
(место)

(дан и месец)

БИРАЧ

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКОГ ОДБОРА

________________________

________________________

________________________

________________________

(потпис)

(име и презиме)

(потпис)

(име и презиме)

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.
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ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЛОЗНИЦЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА

1. Градска изборна комисија Лознице предаје бирачком одбору за бирачко место број
_______, ____________________________________________ следећи изборни материјал:
(назив бирачког места)

1) Збирну изборну листу кандидата за избор одборника у Скупштину града Лознице у
два примерка,
2) извод из бирачког списка по коме ће гласати бирачи на бирачком месту,
3) посебан извод из бирачког списка, ако на бирачком месту гласају бирачи који су на
одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или
установама Војске Србије;
4) _________ гласачких листића за гласање бирача по изводу из бирачког списка из
(број)

подтачке 2) ове тачке;
5) _________ гласачких листића за гласање бирача по посебном изводу из бирачког
(број)

списка из подтачке 3) ове тачке;
6) Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
7) Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине града, у шест примерака,
8) _________ образаца потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места,
(број)

9) _________ контролних формулара за логичко-рачунско слагање резултата гласања на
(број)

бирачком месту,
10) __________ ознака за гласачку кутију о врсти избора.
(број)

11) коверте за одлагање гласачких листића (неупотребљених, неважећих и важећих),
контролног листа и потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места;

2. Бирачки одбор је примио изборни материјал назначен у подтачкама 1) до 11) тачке 1.
овог записника, изузев изборног материјала из подтачке _____________________.
3. По обављеној примопредаји, бирачки одбор је, у присуству Градске изборне комисије,
примљени изборни материјал ставио у врећу за одлагање изборног материјала, на којој се
налазе подаци: скраћени назив града ЛО и број бирачког места.
Након тога, врећа је запечаћена зеленом сигурносном затворницом са серијским бројем
________________________________________.
(уписати серијски број са сигурносне затворнице)
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4. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца
изборних листа, и то:
1. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

____________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

2. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

3. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

4. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

5. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

6. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

7. ________________________________________, _____________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

8. __________________________________________, __________________________________,
(назив подносиоца изборне листе)

(име и презиме представника)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

5. Представници подносилаца изборних листа нису имали – имали су примедбе на предају и
пријем изборног материјала.
Примедбе су: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
6. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи:
1) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
2) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
3) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
4) _________________________________________________- ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
5) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
6) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)

7. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Градске изборне комисије
Лознице, а други код бирачког одбора.
У ___________________________, ____________________, у ________ часова.
(место)

(датум)

За бирачки одбор

За Градску изборну комисију

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

(потпис)

(име, презиме и функција)

(потпис)

(име, презиме и функција)

Присутни чланови бирачког одбора
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
5._______________________________
6._______________________________
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Образац СГЛ – 12/20

ЗАПИСНИК

О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА
И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
1.

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

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

2.

(време)

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;
2.3. да је од Градске изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је
потребан за спровођење гласања на бирачком месту.
2.3а да је од Градске изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено
да недостаје: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
о чему је бирачки одбор одмах обавестио Градску изборну комисију1.
3.

Бирачки одбор је бирачко место отворио у __________ часова.

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 одборике 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.
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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(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 – чланови
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.
7.

Гласање се све време одвијало у потпуном реду.

7а 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 уз овај записник)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8.

На бирачком месту НИСУ БИЛИ присутни домаћи и/или страни посматрачи.

8а На бирачком месту БИЛИ СУ присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих
организација:
_______________________________________________________________________________
(навести имена и презимена свих посматрача и називе организација које представљају)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
9.

Бирачко место је затворено и гласање завршено у __________ часова.

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. приступио је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдио број неважећих
гласачких листића;
10.5. утврдио је број важећих гласачких листића и број гласова који је добила свака изборна
листа.
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11. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи
гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене.
12. РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ _________ У ГРАДУ ЛОЗНИЦИ
СУ СЛЕДЕЋИ:
12.1.

12.2.

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

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ:
(збирно: 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:

12.4.

БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.5.

БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ:

12.6.

БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.7.

БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.8.

Редни
број

(број употребљених гласачких листића)

БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:

Назив изборне листе

Број гласова
које је добила
изборна
листа

1.
(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)

13. Чланови бирачког одбора НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на
бирачком месту.
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13а ПРИМЕДБЕ на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови
бирачког одбора: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(примедбе навести у посебном прилогу уз овај записник)

14. Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави
Градској изборној комисији, за шта су одређени: ______________________________________
(име, презиме и функција у бирачком одбору)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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.

16.

Записник су одбили да потпишу следећи чланови бирачког одбора: _____________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(разлоге за непотписивање записника навести у посебном прилогу уз овај записник)

17. Бирачки одбор је са радом завршио у ________ часова, дана _______. јуна 2020. године.

БИРАЧКИ ОДБОР:

(имена и презимена уписивати читко, штампаним словима)

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

2. ______________________________________________________________________________
(име и презиме и потпис заменика председника бирачког одбора)

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

(Навести све чланове бирачког одбора, као под 3.)
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Образац СГЛ - 13/20
ЗАПИСНИК
О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ
СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У
СКУПШТИНУ ГРАДА ЛОЗНИЦE ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА
И ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЛОЗНИЦЕ
1. Бирачки одбор за Бирачко место број _________, ___________________________________
(назив бирачког места)

у граду Лозници предао је Градској изборној комисији Лознице изборни материјал после
спроведеног гласања за одборнике у Скупштину града Лозницe на бирачком месту
____________, који су одржани дана ________. јуна _2020. године, и то:
(број)

1) први примерак Записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању
резултата гласања за избор одборника Скупштине града Лознице,
2) извод из бирачког списка по коме су гласали бирачи на бирачком месту,
3) посебан извод из бирачког списка, ако су на бирачком месту гласали бирачи 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 у који су стављене потврде о изборном праву за бираче који су
гласали ван бирачког места,
6) запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи,
7) запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи,
8) запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи,
9) сигурносну затворницу коришћену за печаћење вреће са изборним материјалом
приликом примопредаје изборног материјала између Градске изборне комисије и
бирачког одбора пре гласања.
2. Градска изборна комисија Лознице је примила изборни материјал из тачке 1. овог
Записника изузев изборног материјала из подтачке ____________________________________.
3. Предаји и пријему изборног материјала присуствовали су представници подносилаца
изборних листа:
1) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)
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2) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

3) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

4) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

5) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

6) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

7) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

8) _____________________________________________, ________________________________,
(назив подносиоца)

(име и презиме)

______________________________________________________________________________
(пребивалиште и адреса представника)

4. Представници подносилаца изборних листи ИМАЛИ СУ ИМАЛИ – НИСУ ИМАЛИ
примедбе на предају и пријем изборног материјала (заокружити одговарајућу опцију).
Примедбе су: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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5. Примопредаји су присуствовали следећи акредитовани посматрачи:
1) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
2) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
3) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
4) _________________________________________________- ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
5) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)
6) ________________________________________________ - ________________________________________,
(име и презиме посматрача)
(организација коју представља посматрач)

6. Записник је сачињен у два примерка од којих је један код Градске изборне комисије
Лознице, а други код бирачког одбора.
У ___________________________, ____________________, у ________ часова.
(место)

(датум)

За бирачки одбор

За Градску изборну комисију

___________________________

____________________________

___________________________

____________________________

(потпис)

(име, презиме и функција)

Присутни чланови бирачког одбора
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
5._______________________________
6._______________________________
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Градска изборна комисија Лознице
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Избори за одборнике Скупштине града Лознице
21. јун 2020. године

КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР

ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ
ВАЖНО: Овај формулар се попуњава пре него што се резултати гласања упишу
у Записник о раду бирачког одбора (Образац СГЛ – 12/20)

Број бирачког места: __________
Назив бирачког места: ________________________
________________________________________________________________________________

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА:
12.1.

(збирно: према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних

промена у бирачкомсписку и евентуалном посебном изводу за гласање
лица у Војсци Србије)

БРОЈ БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ:
12.2.

(збирно: заокружени редни бројеви у изводуизбирачког списка,
евентуалном списку накнадних промена у бирачком списку и евентуалном
посебном изводу за гласање лица у Војсци Србије)

12.3.

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.4.

БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.5.

БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋАУ ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ:
(број употребљених гласачких листића)

12.6.

БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:

12.7.

БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА:
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БРОЈ ГЛАСОВА КОЈИ ЈЕ ДОБИЛА СВАКА ИЗБОРНА ЛИСТА:
Назив изборне листе

Број гласова
које је добила
изборна листа

1.
(Навести све изборне листе, према њиховом редоследу на гласачком листићу)

УПУТСТВО за логичко-рачунску контролу исправности резултата
унетих у овај формулар
Поступак логичко-рачунске контроле се спроводи следећим редоследом:
1. сабрати бројеве гласова по изборним листама (из табеле у оквиру рубрике12.8). Овај
збир мора бити једнак броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7);
2. на овај збир додати број неважећих гласачких листића (рубрика12.6), што даје број
гласачких листића у гласачкој кутији, односно број употребљених гласачких листића
(рубрика 12.5);
3. на то додати број неупотребљених гласачких листића(рубрика 12.4). Добијени збир
може бити само мањи или једнак броју примљених гласачких листића (рубрика 12.3);
4. на крају сабрати број бирача који су гласали (рубрика 12.2) и број неупотребљених
гласачких листића (рубрика 12.4). Тај збир мора да буде једнак броју примљених
гласачких листића (рубрика 12.3).
НАПОМЕНА 1: Број укупно уписаних бирача (рубрика 12.1.) 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 и евентуални посебан
извод из бирачког списка, ако на бирачком месту гласају припадници Војске Србије. 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 и тако предаје
радном телу, уброји међу неупотребљене гласачке листиће.
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контроле

1. Ако се логичко-рачунскомконтроломутврди да су подаци о резултатима гласања
(рубрике 12.1. до 12.8. овог формулара) исправни, те податке треба ЧИТКО преписати
у Записник о раду бирачког одбора (Образац СГЛ -12/20).
• 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 12.1. до 12.8. 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.

Најчешће формалне неправилности у Записнику о раду бирачког одбора
•
•

•
•

Није потписан од стране ниједног члана бирачког одбора.
Није потпун – недостаје нека страна.
Записник је копија/фотокопија.
Записник је имао исправку (рубрике од 12.1. до 12.8) поред које није било потписа,
како би се видело ко је исправку извршио.

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

Све тачке и рубрикеЗаписникатреба 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 ГРАДСКОМ ИЗБОРНОМ КОМИСИЈОМ.

Страна 17

Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

15. 06. 2020.

САДРЖАЈ
Број

Назив акта

Страна

- ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЛОЗНИЦЕ 1. одлука О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ .................................. 1
ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦE 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
(Образац СГЛ – 8/20) ................................................................................................................................. 2
	КОНТРОЛНИ ЛИСТ ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ
(Образац СГЛ – 9/20)...................................................................................................................................... 3
ПОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА
(Образац СГЛ – 10/20).................................................................................................................................... 4
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА
ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ЛОЗНИЦЕ И БИРАЧКОГ ОДБОРА
(Образац СГЛ – 11/20) ............................................................................................................................... 5
ЗАПИСНИК О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
(Образац СГЛ – 12/20) ............................................................................................................................... 8
ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ СПРОВЕДЕНОГ ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ГРАДА ЛОЗНИЦE ИЗМЕЂУ БИРАЧКОГ ОДБОРА И
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЛОЗНИЦЕ
(Образац СГЛ – 13/20) ............................................................................................................................. 12
	КОНТРОЛНИ ФОРМУЛАР ЗА ЛОГИЧКО-РАЧУНСКО СЛАГАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА
БИРАЧКОМ МЕСТУ ................................................................................................................................... 15

Страна 18

15. 06. 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број 14

Страна 19

Број 14

Страна 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

15. 06. 2020.

