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Попуњавање  

Записника о раду бирачког одбора на спровођењу 
гласања и утврђивању резултата гласања за избор 

председника Републике (ИПР-13/17),  

након затварања бирачког места 

 

(рубрике од 12.1. до 12.8.) 
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Кораци у попуњавању Записника  
(ИПР-13/17) 

1. Утврдитити резултате гласања 

2. Резултате гласања уписати у Контролни формулар 

3. Након уписивања резултата у Контролни формулар извршити 
логичко-рачунску контролу 

       (Подаци треба логичко-рачунски да се слажу) 

4. Након логичко-рачунске контроле податке из Контролног 
формулара преписати у Записник 

 

Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за 
председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године 
(Службени гласник број 16/17) 
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Кораци у попуњавању Контролног формулара  

 

Постоје две фазе попуњавања: 

 

1. Након затварања бирачког места – попуњавају се рубрике 
од 12.1 до 12.4. 

 

2. Након отварања гласачких кутија – попуњавају се рубрике 
од 12.5 до 12.8. 
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Поступак у раду на утврђивању резултата гласања  
(члан 35) 

 

•После затварања бирачког места бирачки одбор утврђује 
резултате гласања на бирачком месту. 

 

•Утврђивању резултата гласања морају да присуствују сви 
чланови бирачког одбора или њихови заменици. 
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Поступак попуњавања Контролног формулара (члан 35) 

Утврђивање резултата се спроводи попуњавањем рубрика                
од 12.1 до 12.8, и то: 

 

1. Утврђује се укупан број уписаних бирача на бирачком месту и 
тај број се уписује у рубрику 12.1. 

 

 Напомена: 

 У укупан број уписаних бирача улазе бирачи који су уписани у изводу 
 из бирачког списка, уписани у списак накнадних промена у  бирачком 
 списку, ако је достављен уз извод из бирачког списка, и  уписани у 
 посебан извод из бирачког списка за гласање бирача који се налазе на 
 одлужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у 
 јединицама или установама Војске Србије, ако је одређено да гласају 
 на том бирачком месту. 

         Број укупно уписаних бирача обавезно треба да буде уписан. 
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Поступак попуњавања Контролног формулара - 1  

2. Након тога се уписује број примљених гласачких листића, и то у 
рубрику 12.2. 

 

3. Потом се пребројавају неупотребљени гласачки листићи и тај број 
се уписује у рубрику 12.3. 

 Напомена: 

 Мора се водити рачуна да, уколико је неки бирачки одбор залепио један 
 гласачки листић на гласачку кутију, тај гласачки листић, након гласања треба   
 да се уброји међу неупотребљене гласачке листиће. 

 

2. Затим се пребројавају бирачи који су заокружени у изводу из 
бирачког списка, списку накнадних промена у бирачком списку и 
посебном изводу из бирачког списка, и тако се утврђује број 
бирача изашлих на изборе, који се уписује у рубрику 12.4. 
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Поступак попуњавања Контролног формулара - 2  

5. Након тога се отвара гласачка кутија и проверава да ли се у њој 
налази Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије и 
резултат провере се уписује у рубрику 10.3. Контролни лист се 
ставља у посебан коверат који се печати; 

 Напомена: 

 Контролни лист се не сме убрајати у употребљене или неупотребљене 
 гласачке листиће.  

          (Гласачки листић је резедо боје, а контролни листић је боје кајсије).  

 

6. Потом се пребројавају сви гласачки листићи који се налазе у 
гласачкој кутији и тако се утврђује број бирача који су гласали, 
који се уписује у рубрику 12.5; 
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Поступак попуњавања Контролног формулара - 3  

7. Гласачки листићи се одвајају на важеће и неважеће; 

 

8. Прво се пребројавају неважећи гласачки листићи, и тај број се 
уписује у рубрику 12.6 

 

9. Затим се пребројавају важећи гласачки листићи, и тај број се 
уписује у рубрику 12.7 

 

10. Након тога се важећи гласачки листићи разврставају по 
кандидатима, утврђује се број гласова који је дат сваком од 
кандидата  и сваки од тих бројева се уписује у одговарајуће поље 
табеле у оквиру рубрике 12.8. 
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Логичко-рачунска контрола података унетих у 
Контролни формулар 

Након уноса резултата гласања у Контролни формулар бирачки одбор је 
дужан да изврши логичко-рачунску контролу утврђених резултата које је 
уписао у Контролни формулар (члан 37). 

Контрола се спроводи  сабирањем података обрнутим редоследом рубрика у 
Контролном формулару (од табеле 12.8 до рубрике 12.1), и то: 

 

• сабрати број гласова по кандидатима (рубрика 12.8). Овај збир мора бити 
једнак броју важећих гласачких листића (рубрика 12.7); 

• на овај збир додати број неважећих гласачких листића (рубрика 12.6), што даје 
број бирача који су гласали, односно број гласачких листића који се налазе у 
гласачкој кутији (рубрика 12.5); 

• на то додати број неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3). 
Новонастали збир мора бити мањи или једнак броју примљених гласачких 
листића (рубрика 12.2); 

• на крају сабрати број бирача изашлих на изборе (рубрика 12.4) и број 
неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3). Збир мора да буде једнак 
броју примљених гласачких листића (рубрика 12.2).  
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Попуњавање Записника ИПР-13/17 

 

•Податке из Контролног формулара читко преписати. 

 

• Уколико се податак из Контролног формулара погрешно препише потребно 
га је прецртати и поред њега уписати исправан. Особа која је извршила 
корекцију треба да се потпише поред исправљеног податка. 

 

•Када се попуни Записник бирачки одбор није дужан да после гласања 
преда Контролни формулар радном телу. Тај формулар остаје код бирачког 
одбора. 
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Поступак након логичко-рачунске контроле података 
унетих у Контролни формулар 

•    Након логичко-рачунске контроле могу да настану два случаја:  

 

 

 

 

 

Податке читко преписати у Записник        Поновити поступак контроле   
                                           (почев од рубрике 12.8 до рубрике 12.1) 

                                                                                                           
            Ако опет има грешака 

                                                                              Поново пребројати гласове 

 

        Податке читко преписати у Записник 

 

На Контролном формулару могу се вршити исправке и корекције. 

Нема  
логичко-рачунских 

грешака 

Има  
логичко-рачунских 

грешака 
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Како треба да изгледа исправно попуњен записник 

 

• Све рубрике у Записнику (од 12.1 до 12.8) треба да буду уписане. 

• Записник мора бити читко попуњен 

• Записник не би требало да има логичко-рачунску грешку 

• Записник је потписан од стране чланова Бирачког одбора (рубрика 16) 

 (макар од стране чланова  бирачког одбора који су дошли да предају 
изборни материјал) 

• Записник је потпун – има све потребне стране 

• Записник је оригинал, а не копија/фотокопија  

(Радна тела на томе треба да инсистирају и не сме се дозволити члановима 
бирачког одбора да напусте примопредају док се комплетан записник не 
прибави) 

• Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које стоји потпис лица 
које је исправку извршило 
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За радна тела – као информација 

•Након уноса свих записника у општини/граду, уколико радно тело затражи,  
статистичар може из Веб апликације одштампати: 

 

- резултате гласања за дату општину/град, укупно 

  (на основу исправно попуњених записника) 

 

- Редне бројеве бирачких места, по типовима грешака  

  (формалне неправилности, логичко-рачунске грешке и очигледне омашке) 

  (такви записници не улазе у обраду резултата)   
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Формалне неправилности записника 

Р.Б.
Шифра 

грешке
Опис грешке

1 Ф1 Записник није стигао

2 Ф2 Записник није потписан од стране ниједног члана бирачког одбора

3 Ф3
Записник је имао логичко-рачунску исправку поред које нема потписа,  како би 

се видело ко је исправку спровео 

4 Ф4 Записник је стигао али недостаје поједина страна

5 Ф5 Записник је стигао као копија

6 Ф6 Записник је стигао као  фотокопија
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Логичко-рачунске грешке 

Р.Б.
Шифра 

грешке
Опис грешке

1 Г6 Број бирача који су изашли на изборе је мањи од броја бирача који су гласали

2 Г7
Број бирача који су гласали није једнак збиру броја неважећих и важећих гласачких 

листића

3 Г8
Број важећих гласачких листића  није једнак збиру броја гласова које су добили 

кандидати 

4 Г9 Број бирача изашлих на изборе је већи од броја бирача уписаних у бирачки списак
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Очигледне омашке  
Само координатор РИК-а има овлашћење да их исправи у Народној скупштини 

Р.Б.
Шифра 

грешке
Опис грешке

1 Г1 Нема податка о укупном броју уписаних бирача

2 Г2

Уписан број укупно уписаних бирача је мање од броја бирача уписаних у изводу из 

бирачког списка и од броја бирача који су гласали, а сви остали резултати гласања су 

логичко-рачунски исправни

3 Г3

Није уписан број важећих гласачких листића, а збир броја неважећих гласачких листића 

и броја гласова које је појединачно добио сваки кандидат за председника Републике је 

једнак броју гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији

4 Г4

Није уписан број неважећих гласачких листића, а збир броја гласова које је појединачно 

добио сваки кандидат за председника Републике је једнак или мањи од броја гласачких 

листића који се налазе у гласачкој кутији

5 Г5

Број примљених гласачких листића није једнак збиру неупотребљених гласачких 

листића и броја бирача који су изашли на изборе, а сви остали резултати гласања су 

логичко-рачунски исправни
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П Р И М Е Р И 

ИСПРАВНО И ПОГРЕШНО ПОПУЊЕНИХ ЗАПИСНИКА 

 
(унето након контроле података у Контролном формулару) 
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Исправно 
попуњен 
Записник 
 
Читко попуњена 
сва поља и 
логичко-
рачунски 
исправно. 
 
Поља нису 
празна већ је 
знак “–” или 0 
 

Пример 1 
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Записник има логичко-
рачунску грешку 
 
(12.6+12.7 није једнако 12.5) 
 
 
Податак је преписан из 
Контролног формулара. 
 
Поново се урадила 
контрола и утврдило да 
треба да стоји број 36. 
 

Пример 2 
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Исправна 
корекција 
Записника. 
 
Потребно га је 
прецртати, поред 
њега читко уписати 
исправан податак и 
потписати 
 

Пример 3 
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Записник није добро 
попуњен. 
 
Није јасно о ком 
броју је реч. 

 

Пример 4 
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Исправна корекција 
Записника. 
 
 
 
Прецртан претходно 
уписан податак, поред 
њега читко уписан 
исправан податак и 
постоји потпис особе која 
је урадила исправку. 

Пример 4 

36 
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Исправан записник 
 
Рубрика 16 - 
Садржи потписа 
чланова Бирачког 
одбора 

Пример 5 
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ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


