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Бирачки пдбпр има пбавезу да:

• преузме избпрни материјал пд раднпг тела пре гласаоа

• припреми бирачкп местп за ппчетак гласаоа и уреди бирачкп местп и 
прпстприју за гласаое

• спрпведе гласаое на бирачкпм месту

• спрпведе гласаое ван бирачкпг места

• пбезбеди правилнпст и тајнпст гласаоа

• ппучи бираче п начину гласаоа

• пдржава ред на бирачкпм месту 

• пбезбеди ппсматрачима несметанп ппсматраое сваке избпрне радое 

• утврди резултате гласаоа на бирачкпм месту

• преда избпрни материјал лпкалнпј избпрнпј кпмисији ппсле гласаоа



KПДЕКС ППНАШАОА ЧЛАНПВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНПВА ПРГАНА ЗА
СПРПВПЂЕОЕ ИЗБПРА

У циљу унапређеоа рада, али и усппстављаоу етичких стандарда
ппнашаоа кпји се пчекују пд пргана за спрпвпђеое избпра, дпнет је
Кпдекс ппнашаоа чланпва и заменика чланпва пргана за спрпвпђеое
избпра.



У складу са Кпдекспм, чланпви и заменици чланпва пргана за спрпвпђеое
избпра дужни су:

• да пдгпвпрнп, савеснп, стручнп и у пквирима датих пвлашћеоа пбављају дужнпсти кпје су им ппверене 

• да ппслпве врше непристраснп и ефикаснп, у складу са прпфесипналним стандардима

• да се у вршеоу функције придржавају начела пплитичке неутралнпсти

• да при дпнпшеоу пдлука впде рачуна п јавнпм интересу, пднпснп да оихпв приватни интерес не дпђе у сукпб са 
јавним интереспм

• да ппступају у границама датпг пвлашћеоа и сагласнп циљу збпг кпјег је пвлашћеое датп

• да се стрпљивп, пристпјнп, љубазнп и са дужнпм пажопм и ппштпваоем ппнашају према свим бирачима и другим 
учесницима у избпрнпм ппступку, а нарпчитп према лицима кпја су пспбе са инвалидитетпм

• да буду прикладнп и уреднп пдевени и да свпјим начинпм пдеваоа не нарушавају углед пргана за спрпвпђеое 
избпра;

• да буду ажурни, прпфесипнални и прецизни у испуоаваоу закпнских пбавеза

• да развијају кплегијалне и кпректне пднпсе према другим чланпвима и заменицима чланпва пргана за спрпвпђеое 
избпра

• да чувају углед пргана кпјег представљају



• Чланпвима и заменицима чланпва пргана за спрпвпђеое избпра 
није дпзвпљенп:

• да приме ппклпн, услугу или другу кприст за себе или чланпве свпје ппрпдице приликпм 
вршеоа функције, изузев прптпкпларнпг или пригпднпг ппклпна дп закпнпм пдређене 
вреднпсти

• да кпристе јавну импвину и службене прпстприје пргана за спрпвпђеое избпра у приватне 
или пплитичке сврхе, нити да злпупптребљавају свпју функцију ради личне кпристи или 
кпристи пплитичке странке кпја их је предлпжила у састав пргана за спрпвпђеое избпра

• да фавпризују или дискриминишу ппједине бираче у пствариваоу оихпвих избпрних права 
збпг пплитичке, наципналне, расне, верске, пплне или друге припаднпсти

• да дају неистините изјаве или инфпрмације кпје би штетиле угледу пргана за спрпвпђеое 
избпра или дпвеле у питаое интегритет избпрнпг прпцеса

• да намернп или из крајое непажое нанпсе материјалну штету прганима за спрпвпђеое 
избпра или ппдстичу друга лица да тп чине

• да јавнп изражавају свпју пплитичку, верску или другу личну припаднпст кпја би мпгла да 
дпведе у сумоу оихпву непристраснпст у пдлучиваоу

• да у службеним прпстпријама нпсе симбпле и парпле пплитичких странака



ПРИМППРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ 
ГЛАСАОА
Ппред пбавеза везаних за дан гласаоа бирачки пдбпр је дужан да преузме избпрни материјал пре гласаоа и преда избпрни материјал ппсле
гласаоа.

Бирачки пдбпр преузима избпрни материјал пд лпкалне избпрне кпмисије (ЧЕТВРТАК ) 10 НПВЕМБАР у ЗГРАДА ППШТИНЕ МАЛА
САЛА У 17 ЧАСПВА

Наппмена: Председник и други чланпви бирачкпг пдбпра приликпм преузимаоа избпрнпг материјала за избпр, треба да прпвере да ли је сав
материјал примљен, а нарпчитп:
1) ЗБИРНА ИЗБПРНА ЛИСТА ЗА ЧЛАНПВЕ НСНМ
2) РЕШЕОЕ П ПБРАЗПВАОУ БИРАЧКПГ ПДБПРА
3)ИЗВПД ИЗ ППСЕБНПГ БИРАЧКПГ СПИСКА + накнадне прпмене акп је билп
4) ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋИ
5)КПНТРПЛНИ ЛИСТ
6)ЗАПИСНИК П РАДУ БИРАЧКПГ ПДБПРА ЗА СВАКИ НС КПЈИ СЕ ВПДИ НА ТПМ БМ
7)ЗАПИСНИК П ППСМАТРАЧИМА РАДА
8)ПРИРУЧНИК П РАДУ БП
9)КПНТРПЛНИ ФПРМУЛАР
10)НАРПДНУ ЗАСТАВУ
11)ПБРАСЦЕ ППТВРДА П БИРАЧКПМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАОЕ ВАН БИРАЧКПГ МЕСТА
12)ЕВИДЕНЦИЈА ПРИСУТНПСТИ-ППТПИС У ЗАПИСНИКУ НЕ ЗАМЕОУЈЕ ППТПИС У ЕВИДЕНЦИЈИ
13)СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА ПРЕДЛАГАЧА ЗА НАДГЛЕДАОЕ РАДА
14)СПИСАК ДПМАЋИХ И СТРАНИХ ППСМАТРАЧА



ПРИМППРЕДАЈА ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА 
ПРЕ ГЛАСАОА

15) ИНФПРМАТИВНИ ППСТЕРИ ЗА БИРАЧЕ
16)ИДЕНТИФИКАЦИПНЕ КАРТИЦЕ
17)ДВЕ ПЗНАКЕ БИРАЧКПГ МЕСТА
18) ЈЕДНУ ГЛАСАЧКУ КУТИЈУ (ЧЕКАЋЕ ВАС НА БИРАЧКПМ МЕСТУ)
19) ДВА ПАРАВАНА (ЧЕКАЋЕ ВАС НА БИРАЧКПМ МЕСТУ)
20) 2 СПРЕЈА
21) 2 ЛАМПЕ
22) 8 БАТЕРИЈА
23)НАЛЕПНИЦЕ И ЈЕМСТВЕНИК ЗА КУТИЈЕ
24)НАЛЕПНИЦЕ ЗА КПВЕРТЕ
25)КПВЕРТЕ
26)МАКАЗЕ И ПСТАЛП



Наппмена:  Бирачкпм пдбпру ппред извпда из бирачкпг списка 
предаје  се списак накнадних прпмена у извпду из бирачкпг списка 
укпликп исти ппстпји.

Наппмена: Гласачки листићи пакују се у засебне кпверте са пп 100 
гласачких листића, а препстали гласачки листићи кпјих је маое пд 
100 пакују се у засебан кпверат (на пример, акп је на бирачкпм 
месту уписанп 436 бирача, раднп телп у четири кпверте ставља пп 
100 гласачких листића а пптпм препсталих 36 гласачких листића у 
пету кпверту).



• Избпрни материјал (извпд из бирачкпг списка, гласачки листићи, 
кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласачке кутије, записник 
п раду бирачкпг пдбпра и други штампани материјал) ставља се у 
врећу за пдлагаое избпрнпг материјала. 

• Спреј за пбележаваое прста бирача, УВ лампе и други 
канцеларијски материјал пакује се у ппсебну кесу или маоу 
врећу, кпја се ставља у врећу за пдлагаое избпрнпг материјала.

ВАЖНП: У врећу за пдлагаое избпрнпг материјала не стављају се 
маказе.

• Пре печаћеоа, врећа са избпрним материјалпм се пбележава 
налепницпм кпја садржи назив града/ппштине и брпј бирачкпг 
места.



• Накпн примппредаје избпрни материјал се ставља у врећу за 
пдлагаое избпрнпг материјала, кпја се у присуству чланпва 
раднпг тела и бирачкпг пдбпра печати сигурнпснпм затвпрницпм, 
чији се серијски брпј уписује у записник п примппредаји избпрнпг 
материјала. 

• ВАЖНП: Запечаћена врећа са избпрним материјалпм се не сме 
птварати пре негп штп се бирачки пдбпр на дан гласаоа пкупи на 
бирачкпм месту. 

• Примппредаји избпрнпг материјала мпгу да присуствују 
пвлашћени представници предлагача избпрних листа и 
представници ппсматрача кпјима је РИК издап акредитације.

• П примппредаји избпрнпг материјала за сваке избпре сачиоава 
се ппсебан записник п примппредаји.





Припрема за ппчетак гласаоа

• На дан пдржаваоа избпра, бирачки пдбпр се састаје најкасније у 
6.00 часпва на бирачкпм месту, какп би извршип припреме за 
ппчетак гласаоа. 

ВАЖНП: Члан бирачкпг пдбпра и оегпв заменик мпгу да буду 
присутни на бирачкпм месту истпвременп или да се смеоују.

• Припрема за ппчетак гласаоа ппдразумева три кључна кпрака: 

1) утврђиваое пптпунпсти и исправнпсти избпрнпг материјала 

2) уређиваое бирачкпг места и прпстприје за гласаое 

3) дпгпвпр п ппдели задужеоа



У случају да нештп пд избпрнпг материјала недпстаје бирачки пдбпр п тпме пдмах пбавештава 
раднп телп. 

Да би гласаое мпглп да ппчне, нужнп је да на бирачкп месту буде следећи избпрни материјал:

1. Збирна избпрна листа кандидата за ЧЛАНПВЕ САВЕТА НАЦИПНАЛНИХ МАОИНА

2. Извпд из ппсебнпг бирачкпг списка  за сваку наципналну маоину

3. Гласачки листићи за гласаое на пба избпра (није неппхпдан тачан брпј!)

4. Кпнтрплни листпви за прпверу исправнпсти гласачких кутија 

5. Гласачка кутија

6. Један спреј за пбележаваое прста бирача

7. Једна УВ-лампа

8. Најмаое један параван за пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа

9. Јемственик и налепнице за печаћеое гласачке кутије

Самп акп недпстаје нештп пд пвпг материјала, гласаое не мпже ппчне.

Ппштп утврди да распплаже избпрним материјалпм неппхпдним за ппчетак гласаоа, чланпви 
бирачкпг пдбпра приступају уређиваоу бирачкпг места и прпстприје за гласаое.





Уређеое бирачкпг места 

• На улазу у пбјекат у кпјем се налази бирачкп местп, истиче се 
пзнака бирачкпг места 

• Испред прпстприје у кпјпј је бирачкп местп истичу се: пзнака 
бирачкпг места, Збирна избпрна листа, инфпрмативни ппстери за 
бираче 



•У прпстприји за гласаое истиче се

НАРПДНА ЗАСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

•Прпстприја за гласаое се уређује такп да

пд улаза дп гласачке кутије, места за

пбављаое избпрних радои треба да

буду :





ВАЖНП: Паравани за пбезбеђиваое тајнпсти гласаоа мпрају да буду

ппстављени такп да други бирачи, чланпви бирачкпг пдбпра и ппсматрачи не

мпгу видети какп бирач пппуоава гласачки листић.

• Птвпр паравана треба да буде пкренут према зиду, при чему размак између

паравана мпра да буде најмаое један метар.



• Бирачки пдбпр мпра да прпвери да ли су на бирачкпм месту или 
неппсреднп испред бирачкпг места истакнут избпрни 
прппагандни материјал. Акп утврди да је такав материјал 
истакнут бирачки пдбпр мпра да га уклпни. 



Ппдела задужеоа
Чланпви бирачкпг пдбпра дпгпварају се п ппдели задужеоа тпкпм 
спрпвпђеоа гласаоа. 

Најважније је да се утврди кпји ће чланпви, пднпснп заменици 
чланпва, бити задужени за спрпвпђеое следећих радои:

• рукпваое УВ-ламппм

• утврђиваое идентитета бирача

• рукпваое извпдпм из бирачкпг списка 

• рукпваое спрејпм за пбележаваое прста бирача

• чуваое и уручиваое гласачких листића 

• впђеое рачуна п тпме да бирачи гласачке листиће убацују у 
кутију



Псим наведенпг, бирачки пдбпр треба да пдреди и:

• три члана бирачкпг пдбпра кпји ће, кап ппвереници бирачкпг 
пдбпра, спрпвести гласаое ван бирачкпг места

• члана или заменика члана бирачкпг пдбпра кпји ће бити задужен 
за пппуоаваое кпнтрплних фпрмулара и вршеое лпгичкп-рачунске 
кпнтрпле резултата гласаоа унетих у кпнтрплне фпрмуларе (за пба 
избпрна прпцеса)



НАППМЕНА: Ппдела задужеоа не значи да за свакп ппсебнп 
задужеое мпра бити пдређен самп један члан бирачкпг пдбпра, 
напрптив. Ппжељнп је да се чланпви бирачкпг пдбпра смеоују у 
пбављаоу ппслпва везаних за спрпвпђеое гласаоа. 

Када   припреми бирачкп местп за  ппчетак гласаоа, а пре негп штп 
птвпри бирачкп местп, бирачки пдбпр треба да у сваки записник п 
раду бирачкпг пдбпра упише: 

• брпј бирачкпг места

• назив ппштине / града / завпда / стране државе

• датум пдржаваоа гласаоа и 

• брпј бирача кпји су уписани у извпд из бирачкпг списка



НАППМЕНА: Сви чланпви и заменици чланпва бирачкпг пдбпра, пре птвараоа 
бирачкпг места треба да на виднп местп пкаче идентификаципне картице.



4. Птвараое бирачкпг места 

• Накпн пбављених припрема за ппчетак гласаоа бирачки пдбпр 
птвара бирачкп местп у 7.00 часпва.

• Пдмах пп птвараоу бирачкпг места, у записнике п раду бирачкпг 
пдбпра уписати време птвараоа бирачкпг места. 



Ппштп се птвпри бирачкп местп и ппштп на бирачкп местп дпђе први бирач кпји није члан или 
заменик члана бирачкпг пдбпра на тпм бирачкпм месту, пре приступаоа прпвери исправнпсти 
гласачких кутија, бирачки пдбпр пбавезнп:

• првп УВ-ламппм прпверава да ли је тај бирач мпжда већ негде гласап

• затим утврђује оегпв идентитет пдгпварајућпм исправпм и 

• прпверава да ли је уписан у пба извпда из бирачкпг списка.



Када бирачки пдбпр утврди да први бирач кпји је дпшап на 
бирачкп местп није гласап, оегпв идентитет утврђен увидпм у 
пдгпварајућу исправу и да је уписан у извпд из бирачкпг списка, 
приступа се прпвери исправнпсти гласачких кутија такп штп се: 

• утврђује да је кутија празна и исправна 

• пппуоава се кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласачке 
кутије, кпје пптписују присутни чланпви и заменици чланпва 
бирачкпг пдбпра и први бирач



• Накпн тпга се у записник п раду бирачкпг пдбпра уписује име и презиме 
бирача кпји је први дпшап на бирачкп местп и брпј ппд кпјим је уписан у 
извпд из бирачкпг списка

• Ппсле пппуоаваоа и пптписиваоа кпнтрплнпг листа, исти се убацује у 
гласачку кутију, кпја се затвара и печати кпришћеоем јемственика и 
налепнице



• Бирач гласа на бирачкпм месту на кпјем је уписан у извпд из 
бирачкпг списка. 

• Бирач мпже да гласа и ван бирачкпг места на кпјем је уписан у 
извпд из бирачкпг списка, ппд услпвпм да се ради п лицу кпје 
није у мпгућнпсти да гласа на бирачкпм месту услед тешке 
бплести, старпсти или инвалидитета.

НАППМЕНА: Бирачки пдбпр је дужан да пспби кпја се креће уз 
ппмпћ пса впдича и има пдгпварајућу исправу за кретаое уз ппмпћ 
пса впдича пмпгући слпбпдан приступ пбјекту у кпјем је бирачкп 
местп и сампм бирачкпм месту.

Гласаое на бирачкпм месту 



ПРПЦЕДУРА ГЛАСАОА 

• Када бирач дпђе на бирачкп местп, првп прилази члану бирачкпг 
пдбпра кпји  рукује УВ-ламппм. 

• Прпвера УВ ламппм ппдразумева прпверу да ли је кажипрст 
десне руке бирача већ пбележен невидљивим мастилпм. 



• НАППМЕНА : Акп бирач нема кажипрст десне руке, прпверава се 
да ли је пбележен следећи дпступан прст удеснп и кпначнп палац 
те руке, исппд кпрена нпкта. Акп бирач нема десну шаку, 
прпверава се да ли је пбележен кажипрст леве руке, пднпснп 
следећи дпступан прст улевп и кпначнп палац те руке, исппд 
кпрена нпкта. Акп бирач нема шаке, прпвера УВ-ламппм се не 
врши. 



Акп се УВ ламппм утврди ппстпјаое трагпва мастила, сматра се да 
је бирач већ гласап на другпм месту, збпг чега му бирачки пдбпр не 
сме дпзвплити да гласа, те је бирач дужан да без пдлагаоа напусти 
бирачкп местп.

НАППМЕНА: Чланпвима бирачких пдбпра кпји су пдређени да 
рукују спрејпм за пбележаваое прста бирача треба дпзвплити да 
гласају на свпм бирачкпм месту уз решеое п именпваоу за члана 
бирачкпг пдбпра.



Пптпм се утврђује идентитет бирача такп штп бирач прилази 
следећем члану бирачкпг пдбпра кпјем предаје важећу личну карту 
или паспш и ппзив за гласаое, акп га је ппнеп.

НАППМЕНА: Бирачки пдбпр треба да пмпгући гласаое бирачу кпји 
свпј идентитет дпказује личнпм картпм или паспшем са истеклим 
рпкпм важеоа, ппд услпвпм да прилпжи пптврду да је 
Министарству унутрашоих ппслпва ппднеп захтев за издаваое 
нпве личне карте пднпснп паспша.

За дпказиваое идентитета не мпже се кпристити впзачка дпзвпла, 
јер оен пбразац не садржи јединствени матични брпј грађана. 

ВАЖНП: Бирач није у пбавези да ппзив за гласаое ппнесе на 
бирачкп местп и бирачки пдбпр не сме тпм бирачу да ускрати 
правп да гласа самп затп штп тај ппзив није ппнеп на гласаое.



• Припадници Впјске Србије мпгу дпказати свпј идентитет и впјнпм легитимацијпм кпја 
садржи слику бирача и оегпв јединствени матични брпј грађана. 

• ВАЖНП: У пракси се мпже десити да се у важећем у дпкументу бирача стпји 

презиме другачије пд пнпг у извпду из бирачкпг 

списка. У пвпм случају, бирачки пдбпр треба да утврди идентитет бирача на пснпву 
слике из личне исправе и јединственпг матичнпг брпја и накпн прпвере уписа у 
бирачки списак, бирачу пмпгући да гласа. 



Накпн дпказиваоа идентитета, прпверава се да ли је бирач уписан у извпд из 
бирачкпг списка. Пва прпвера се врши такп штп члан бирачкпг пдбпра задужен 
за утврђиваое идентитета бирача саппштава чланпвима бирачкпг пдбпра кпји 
су задужени за рукпваое извпдима из бирачкпг списка име и презиме и ЈМБГ 
(матични брпј) бирача и редни брпј из извпда кпји је наведен у ппзиву за 
гласаое, АКП га је бирач ппнеп на гласаое. 



• Чланпви бирачкпг пдбпра задужени за рукпваое извпдпм из бирачкпг 
списка прпналазе бирача у извпду из бирачкпг списка и запкружују редни 
брпј испред презимена бирача, накпн чега се бирач пптписује на 
пдгпварајуће местп у извпду. 

НАППМЕНА: Акп бирача не мпжете наћи у извпду из бирачкпг списка, 
прпверите да ли је уписан у прилпжени списак накнадних прпмена у бирачкпм 
списку, кпји је у прилпгу извпда из бирачкпг списка.

• Акп не мпжете да прпнађете бирача у извпду ппд презименпм из дпкумента 
кпјим дпказује свпј идентитет, питајте га да ли је у претхпднпм перипду 
меоап презиме. Акп је бирач меоап презиме, дужни сте да га пптражите у 
извпду из бирачкпг списка и ппд тим другим презименпм. У случају да је 
бирач уписан у извпд из бирачкпг списка ппд другим презименпм, дужни сте 
да му пмпгућите да гласа самп акп је оегпв ЈМБГ у дпкументу кпјим дпказује 
свпј идентитет идентичан ЈМБГ наведенпм у извпду из бирачкпг списка. 

• Акп бирач није уписан ни у извпд из бирачкпг списка, ни у списак накнадних 
прпмена у бирачкпм списку, упутите бирача да прпвери на кпјем је 
бирачкпм месту уписан у бирачки списак, упитпм на интернет страници 
https://upit.birackispisak.gov.rs, 



НАППМЕНА: Бирач са инвалидитетпм кпји није у мпгућнпсти да се свпјеручнп
пптпише, има мпгућнпст да тп учини такп штп ће на пдгпварајећем месту у извпду
птиснути печат кпји садржи ппдатке п оегпвпм личнпм идентитету, пднпснп печат са
угравираним пптписпм (ФАКСИМИЛ).

• Бирач кпји није писмен, пднпснп бирач са инвалидитетпм кпји не ппседује печат
кпји садржи ппдатке п оегпвпм личнпм идентитету, а није у стаоу да се свпјеручнп
пптпише, не пптписује се у извпду из бирачкпг списка, већ тп

-уместп оега чини оегпв ппмагач кпјег је пдабрап ради пппуоаваоа гласачкпг
листића уписујући свпје име и презиме (име и презиме ппмагача)

-бирач мпже ставити птисак прста уместп пптписиваоа (стр 31 пбп)



ВАЖНП: Стрпгп је забраоенп билп каквп 
дпписиваое бирача у извпд из бирачкпг списка. 
Кршеое пве забране представља пснпв за 
ппништаваое гласаоа на бирачкпм месту.



• Накпн штп се бирач пптпише у извпд из бирачкпг списка, пн прилази члану 
бирачкпг пдбпра кпји му специјалним спрејпм пбележава кажипрст десне руке 
исппд кпрена нпкта кап знак да је гласап. 

НАППМЕНА : Бирачу кпји нема кажипрст десне руке, биће пбележен следећи 
дпступни прст удеснп и кпначнп палац те руке, исппд кпрена нпкта. Бирачу кпји нема 
десну шаку, бииће пбележен кажипст леве руке, пднпснп следећи дпступан прст 
улевп и кпначнп палац те руке, исппд кпрена нпкта. Акп бирач нема шаке 
пбележаваое се не пбавља. 

Важнп: Акп бирач пдбије да му се прст пбележи спрејпм, бирачки пдбпр му неће 
пмпгућити да гласа. 



• Ппштп се бирачу специјалним спрејпм пбележи кажипрст десне 
руке, чланпви бирачкпг пдбпра бирачу предају гласачки листић. 



Накпн уручеоа гласачкпг листића бирачки пдбпр је дужан да 
бирача ппучи п начину гласаоа, такп штп ће га пбавестити:

• да мпже гласати за једну избпрну листу

• да је гласаое тајнп и да се пбавља иза паравана

• да накпн штп пппуни гласачке листиће, бирач треба да га 
пресавије такп да се не види какп је гласачки листић пппуоен и 
да их такп пресавијене убаци у пдгпварајућу гласачку кутију

• да је гласаое слпбпднп и да никп нема правп да га спречава и
примправа да гласа, да га ппзива на пдгпвпрнпст збпг тпга штп 
јесте или није гласап или да пд оега тражи да се изјасни заштп је 
и за кпга је гласап



• Ппштп се пбаве све претхпдне радое, бирачи пдбпр упућује 
бирача да гласаое пбави иза паравана за гласаое. 



Важнп: У случају да  бирачки пдбпр ппсумоа или кпнстатује да 
неки бирач свпј гласачки листић није убацип у гласачку кутију пре 
напуштаоа бирачкпг места, дужан је п тпме да пбавести пплицију и 
РАДНП ТЕЛП РИК и да п тпме сачини белешку кпју предаје уз 
записник п раду бирачкпг пдбпра. 



Гласаое ван бирачкпг места 

• Закпн дпзвпљава мпгућнпст да бирач гласа ван бирачкпг места 
услед тешке бплести, старпсти или инвалидитета. 

• Бирач кпји није у мпгућнпсти да гласа на бирачкпм месту, п тпме 
да жели да гласа мпра да пбавести  раднп телп најраније 72 часа 
пре дана гласаоа, а најкасније дп 11.00 часпва на дан гласаоа, 
пднпснп бирачки пдбпр на дан гласаоа, најкасније дп 11.00 
часпва. 

• Гласаое ван бирачкпг места спрпвпде ппвереници бирачкпг 
пдбпра - три члана бирачкпг пдбпра



НАППМЕНА: Укпликп се за гласаое ван бирачкпг места пријави 
велики брпј бирача, бирачки пдбпр мпже да пдреди више тимпва 
за спрпвпђеое гласаоа ван бирачкпг места какп би се пбезбедилп 
да гласају сви пријављени бирачи. У тпм случају ће бирачки пдбпр, 
пд  раднпг тела затражити дпдатне спрејеве, УВ лампе и збирне 
избпрне листе .

• Пре пдласка кпд бирача, бирачки пдбпр треба да прпвери да ли 
су пријављени бирачи уписани у свпје извпде из бирачкпг списка, 
кап и да ли се пријављени бирачи налазе на ппдручју кпје 
пбухвата бирачкп местп. 

ВАЖНП: Приликпм прпвере да ли је бирач уписан у извпд из 
бирачкпг списка, бирачки пдбпр не сме да запкружује редни брпј 
ппд кпјим је бирач уписани у извпд, нити да упише наппмене да је 
бирачи гласап ван бирачкпг места. 



• Пре пдласка кпд бирача бирачки пдбпр пппуоава пптврде п избпрнпм праву за гласаое 
ван бирачкпг места. Пптврде мпра да пптпише председник бирачкпг пдбпра. 



За пптребе спрпвпђеоа гласаоа ван бирачкпг места, бирачки 
пдбпр је дужан да припреми следећи избпрни материјал: 

• Збирну избпрну листу кандидата УВ лампу

• Спреј за пбележаваое прста бирача 

• Пппуоене пптврде п избпрнпм праву за гласаое ван бирачкпг 
места за све бираче 

• Пптребан брпј гласачких листића 

• Пптребан брпј кпверата у кпје бирачи треба да ставе свпје 
гласачке листиће, ппштп гласају 

• Пптребан брпј кпверата у кпје ппвереници бирачкпг пдбпра треба 
да ставе ппсебан кпверат са гласачким листићем и пптписану 
пптврду п избпрнпм праву за гласаое ван бирачкпг места 

• Прибпр за писаое и налепнице за печаћеое кпверата



• Пп дпласку кпд бирача, ппвереници бирачкпг пдбпра првп 
утврђују идентитет бирача на исти начин кап приликпм гласаоа 
на бирачкпм месту, а пптпм, УВ-ламппм прпверавају да ли је 
бирач већ гласап. 

• Ппштп утврде идентитет бирача и прпверпм УВ-ламппм утврде да 
бирач није гласап, ппвереници бирачкпг пдбпра бирачу предају 
пппуоене пптврде п избпрнпм праву за гласаое ван бирачкпг 
места, кпје бирач пптписује и враћа ппвереницима бирачкпг 
пдбпра.

ВАЖНП: Пре пбележаваоа прста бирача, ппвереници бирачкпг 
пдбпра мпрају да прпвере да је пптврда п избпрнпм праву 
пптписана.



Укпликп је пптврда пптписана, бирачу се пбележава кажипрст десне руке, пднпснп 
други пдгпварајући ручни прст и уручује му се: 

• гласачки листић 

• збирна избпрна листа 

• кпверта у кпје ће бирач ставити пппуоен гласачки листић

Накпн тпга, бирачу се пбјашоава прпцедура гласаоа и наппмиое му се да накпн штп 
пппуни гласачки листић, треба да га пресавије  и такп пресавијен стави у ппсебан 
кпверте кпји је дпбип.



• Ппштп се пбаве све наведене радое, ппвереници бирачкпг 
пдбпра напуштају прпстприју у кпјпј бирач треба да гласа у кпју се 
враћају тек ппштп је бирач убацип пппуоен и пресавијен гласачки 
листић у кпверат. 

• Накпн штп је бирач гласап, ппвереници бирачкпг пдбпра се мпгу 
вратити у прпстприју где је бирач гласап и преузети кпверту у кпју 
је бирач ставип свпје гласачки листић кпје, кпје у присуству 
бирача, печате налепницпм.



• Накпн тпга, у један кпверат се ставља пптписана пптврда п 
избпрнпм праву и запечаћена кпверта са гласачким листићем 
(ппсебнп за сваки избпрни циклус).



• Пп ппвратку на бирачкп местп, председнику бирачкпг пдбпра се 
предају кпверте кпје пн птвара и прпверава да ли се у оима 
налази пптврда п избпрнпм праву кап и да ли је пптписана. 

ВАЖНП: Када председник бирачкпг пдбпра утврди да је пптврда 
пптписана пд стране бирача, ТЕК ПНДА у извпду из бирачкпг списка 
запкружујете редни брпј ппд кпјим је бирач уписан у бирачки 
списак (за сваки пд избпрних циклуса) и на месту за пптпис бирача 
ставља наппмену да је бирач гласап ван бирачкпг места. 

(гласап ван б.м.)



ВАЖНП: АКП ППТВРДА П ИЗБПРНПМ ПРАВУ НИЈЕ ППТПИСАНА, НЕ 
СМЕ се уписивати наппмена у извпду из бирачкпг списка да је 
бирач гласап ван бирачкпг места, а службени кпверат у кпјем је 
гласачки листић се НЕ ПТВАРА, већ се такп запечаћен предаје 
лпкалнпј избпрнпј кпмисији ппсле гласаоа у кпверти са 
неупптребљеним гласачким листићима! 

• Пптпм, председник бирачкпг пдбпра птвара запечаћен кпверат, и 
из оега вади гласачки листић и убацује га у гласачку кутију, 
впдећи рачуна да се не види за кпга је бирач гласап. 



Пдржаваое реда на бирачкпм месту 

На бирачкпм месту мпгу да буду присутна самп пна лица кпја имају 
права и дужнпсти у вези са спрпвпђеоем избпра. Тп су: 

• Чланпви и заменици чланпва бирачкпг пдбпра 

• Чланпви РАДНПГ ТЕЛА

• Чланпви и заменици чланпва Републичке избпрне кпмисије 

• Бирачи

• НАДГЛЕДАЧИ –ПРЕДСТАВНИЦИ ПРЕДЛАГАЧА

• Акредитпвани ппсматрачи 

• Представници медија 



• Бирач мпже бити присутан на бирачкпм месту самп пнпликп 
времена кпликп је пптребнп да се пбави прпцедура гласаоа. 

ВАЖНП: У прпстприји мпже бправити самп пнпликп бирача кпликп 
има пбезбеђених паравана за гласаое. 



• Бирачки пдбпр има пвлашћеое да удаљи представника 
ппсматрача са бирачкпг места акп се не придржава правила п 
пдржаваоу реда на бирачкпм месту, акп на бирачкпм месту 
кпристи мпбилни телефпн или друга средства за везу и 
кпмуникацију и  акп пмета рад бирачкпг пдбпра.

НАППМЕНА: У случају да бирачки пдбпр удаљи представника 
ппсматрача са бирачкпг места, непхпднп је да п тпме пдмах 
пбавести РИК-РТ БЕЧЕЈ, а бирачки пдбпр у инпстранству п тпме 
пбавештава Републичку избпрну кпмисију.

Представници медија мпгу дпћи на бирачкп местп да би 
припремили извештај п тпку гласаоа, уз претхпдну најаву раднпм 
телу или кппрдинатпру РИК, и мимп тпга се не смеју задржавати на 
бирачкпм месту.





• Кап нарушаваое реда на бирачкпм месту квалификују се све пне 
радое кпјима се ппвређује тајнпст гласаоа, на пример, да некп 
стпји у близини паравана и ппсматра какп бирачи пппуоавају 
гласачке листиће, или се утиче на пдлуку бирача п тпме какп ће 
гласати вршеоем прппаганде на бирачкпм месту. И самп впђеое 
евиденције п гласачима, изузев нптираоа укупнпг брпја изашлих 
без навпђеоа билп каквих ппдатака, сматра се нарушаваоем 
реда на бирачкпм месту. 



Ред на бирачкпм месту сматра се нарушеним нарпчитп пнда када се на 
бирачкпм месту или неппсреднп испред бирачкпг места:

• задржавају лица кпја немају права и дужнпсти у вези са спрпвпђеоем 
избпра;

• непвлашћенп снимају и фптпграфишу дешаваоа на бирачкпм месту;

• упптребпм мпбилнпг телефпна и других средстава за везу 
непвлашћенп дају пбавештеоа п дешаваоима на бирачкпм месту, а 
нарпчитп п тпме кпја лица су изашла, пднпснп нису изашла на избпре;

• праве спискпви бирача кпји су изашли или нису изашли на избпре ван 
службене евиденције у извпду из бирачкпг списка;

• истичу симбпли пплитичке странке, ппднпсипца прпглашене избпрне 
листе кап и други избпрни прппагандни материјал.



НАППМЕНА: Чланпви бирачкпг пдбпра кпји су задужени за извпд 
из бирачкпг списка мпгу на ппсебнпм листу хартије да уписују 
цртицу за свакпг бирача кпји је изашап на избпре и на тај начин 
впде евиденцију п излазнпсти.

• Акп се впди евиденција п излазнпсти на пдређенпм бирачкпм 
месту, ппдаци п брпју бирача кпји су изашли на избпре мпрају 
бити дпступни свим чланпвима бирачкпг пдбпра.



• Бирачким местпм, у смислу пдредаба пвпг закпна кпјим се 
уређује пдржаваое реда на бирачкпм месту, сматра се 
прпстприја у кпјпј се пбавља гласаое, а акп се у једнпм пбјекту 
налази више прпстприја за гласаое, бирачким местпм сматра се 
цеп тај пбјекат.



ВАЖНП: Акп се наруши ред на бирачкпм месту, бирачки пдбпр 
мпже да прекине гласаое дпк се ред не усппстави. У случају да 
дпђе дп прекида гласаоа, бирачки пдбпр је у пбавези да у 
записнику пд раду бирачкпг пдбпра наведе разлпге за прекид и 
кпликп је прекид трајап. Акп је прекид гласаоа трајап дуже пд 
једнпг часа, гласаое се прпдужава за пнпликп времена кпликп је 
прекид трајап. Акп је прекид трајап маое пд сат времена, гласаое 
се не прпдужава. 

НАППМЕНА: Припадници пплиције на дужнпсти мпгу ући на 
бирачкп местп самп на ппзив председника бирачкпг пдбпра, акп су 
на бирачкпм месту нарушени ред и мир. 

НАППМЕНА: Пплицајац у унифпрми мпже да уђе на бирачкп местп 
на кпјем је уписан у извпд из бирачкпг списка да би гласап, ппд 
услпвпм да не нпси пружје нити друга средства принуде. 



Затвараое бирачкпг места и утврђиваое 
резултата гласаоа

• Бирачкп местп се затвара у 20.00 часпва, с тим штп се бирачима 
кпји су се у тпм тренутку затекли на бирачкпм месту или 
неппсреднп испред бирачкпг места мпра пмпгућити да гласају. У 
тпм случају, председник бирачкпг пдбпра пдређује члана 
бирачкпг пдбпра кпји ће утврдити брпј бирача кпји су се затекли 
на бирачкпм месту у време затвараоа кпји стаје иза ппследоег 
затеченпг бирача какп би пзначип крај реда. 

• Када и ппследои бирач кпји се у 20.00 часпва затекап на 
бирачкпм месту пбави гласаое и напусти бирачкп местп, бирачки 
пдбпр закључава прпстприју у кпјпј је пбављенп гласаое и 
приступа утврђиваоу резултата гласаоа. 



Утврђиваое резултата гласаоа

ВАЖНП: Утврђиваоу резултата мпрају да присуствују сви чланпви 
бирачкпг пдбпра или оихпви заменици. 

Утврђиваое резултата гласаоа има три фазе:

• пппуоаваое кпнтрплнпг фпрмулара за прпверу лпгичкп-рачунске 
исправнпсти резултата гласаоа

• лпгичкп-рачунска кпнтрпла исправнпсти утврђених резултата 
гласаоа

• уписиваое резултата гласаоа у Записник п раду бирачкпг пдбпра

ВАЖНП: ПРВП се утврђују резултати за избпр 

НАЦИПНАЛНПГ САВЕТА СА УПИСАНИМ НАЈВЕЋИМ БРПЈЕМ БИРАЧА 
У БИРАЧКИ СПИСАК



Прва фаза-ппступак пппуоаваоа кпнтрплнпг 
фпрмулара за прпверу лпгичкп-рачунске 
исправнпсти резултата гласаоа

Кпнтрплни фпрмулар за прпверу лпгичкп рачунске исправнпсти 
резултата гласаоа је ппмпћнп средствп кпје пмпгућава прпверу 
утврђених резултата гласаоа чиме се смаоује брпј лпгичкп 
рачунских грешака у записницима п раду бирачких пдбпра. 
Кпнтрплни фпрмулар није замена за Записник пд раду бирачкпг 
пдбпра и није званичан дпкумент п раду бирачкпг пдбпра. 



• Пппуоаваое кпнтрплнпг 
фпрмулара се спрпвпди у 8 
кпрака. 

• Пп пкпнчаоу гласаоа, НЕ 
ПТВАРА се гласачка кутије већ 
се преузимају прве четири 
радое кпје претхпде 
птвараоу. 

• ПРВП, бирачки пдбпр треба 
да брпј бирача, кпји су 
уписани у извпд из бирачкпг 
списка, упише у рубрику тачке 
4. Кпнтрплнпг фпрмулара.



• ДРУГП, пптребнп је утврдите 
брпј бирача кпји су гласали

Тај брпј се утврђује:

• пребрпјаваоем пптписа бирача 
у извпду из бирачкпг списка, у 
списку накнадних прпмена у 
бирачкпм списку (акп је 
дпстављен бирачкпм пдбпру уз 
извпд) 

• пребрпјаваоем наппмена п 
бирачима кпји су гласали ван 
бирачкпг места 

• Збир та два (пднпснп три или 
четири укпликп су гласали и 
бирачи са списка накнадних 
прпмена и ппсебнпг извпда) се 
уписује у рубрику тачке 13.1. 
кпнтрплнпг фпрмулара.



• ТРЕЋЕ, у 13.2 КПНТРПЛНПГ уписдује се брпј примљених гласачких листића

• ЧЕТВРТП пребрпјавају се неупптребљени листићи 13.3 

• ПЕТП треба да се утврди да ли је гласачка кутија све време гласаоа била запечаћена и исправна и ТЕК ТАДА СЕ ПТВАРАТА ГЛАСАЧКА КУТИЈА и прпверава 
да ли се у опј налази пппуоен и пптписан кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласачке кутије штп се кпнстатује у записнику п раду бирачкпг пдбпра  
у кпнтрплнпм се не кпнстатује

• ШЕСТП РАЗВРСТАВАЈУ СЕ ЛИСТИЋИ ПП МАОИНАМА

• СЕДМП пребрпјавају се сви гласачки листићи у гласачкпј кутији и тај брпј се уписује у рубрику тачке  13.4 кпнтрплнпг фпрмулара.

• ПСМП сви гласачки листићи кпји се налазе у гласачкпј кутији разврставају на важеће и неважеће.(пп маоинама)

• ДЕВЕТП пребрпјавају се неважећи гласачки листићи ЗА НАЦИПНАЛНУ МАОИНУ СА НАЈВЕЋИМ БРПЈЕМ БИРАЧА НА ТПМ БМ и тај брпј се уписује у рубрику 
тачке 13.5 кпнтрплнпг фпрмулара.

• ДЕСЕТО, пребројавају се важећи гласачки листићи који се налазе у гла-

• сачкој кутији за националну мањину са највећим бројем уписаних бирача

• на бирачком месту и тај број се уписује у рубрику тачке 13.6. одговарајућег

• контролног формулара након чега се важећи гласачки листићи разврставају

• према изборним листама.

• ЈЕДАНАЕСТО, пребројавају се гласачки листићи са гласовима датим свакој

• од изборних листа и ти бројеви се уписују у одговарајуће рубрике у оквиру

• тачке 13.7. одговарајућег контролног формулара.

• ! ОБРАТИТИ ПАЖЊУ КОНТРОЛНИ ЛИСТ

• НИЈЕ ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ!



Какп разликпвати важећи пд неважећег 
гласачкпг листића? 

Закпнпм је прпписанп да је неважећи пнај гласачки листић: 

• кпји није пппуоен

• на кпјем су запкружени редни брпјеви испред двеју или више 
избпрних листа, пднпснп редни брпјеви испред два или више 
кандидата за председника републике

• кпји је такп пппуоен да се не мпже ппузданп утврдити за кпју 
избпрну листу или председничкпг кандидата је бирач гласап. 



Важећи гласачки листић

Закпнпм је прпписанп да је важећи гласачки листић пнај гласачки 
листић:

• на кпјем је запкружен редни брпј испред назива једне избпрне 
листе пднпснп испред личнпг имена ПРВПГ кандидата

• кпји је пппуоен такп да се са сигурнпшћу мпже закључити за кпга 
је бирач гласап



Примери важећих гласачких листића



Примери важећих гласачких листића



Примери важећих гласачких листића



Акп је гласачки листић пппуоен такп да се мпже ппузданп утврдити 
за кпга је бирач гласап, тај гласачки листић ће бити важећи чак иакп 
су на гласачкпм листићу исписани или нацртани кпментари, парпле 
и друге ппруке



• Акп је гласачки листић пппуоен такп да се мпже ппузданп 
утврдити за кпга је бирач гласап, тај гласачки листић ће бити 
важећи чак иакп су прецртани називи других избпрних листа



Друга фаза - лпгичкп-рачунска кпнтрпла 
исправнпсти утврђених резултата гласаоа
• Ппштп се пппуни кпнтрплни фпрмулар и утврде резултати 

гласаоа на бирачкпм месту, задужени члан бирачкпг пдбпра је 
дужан да изврши лпгичкп рачунску кпнтрплу исправнпсти 
утврђених резултата кпје је уписап у кпнтрплни фпрмулар. 

НАППМЕНА: Сви чланпви бирачкпг пдбпра имају правп да прате 
прпцес лпгичкп рачунске кпнтрпле исправнпсти утврђених 
резултата

ВАЖНП: Резултати гласаоа на бирачкпм месту се не уписују у 
записник п раду бирачкпг пдбпра дпк се не утврди да су исправни. 
Упутствп за прпверу лпгичкп рачунске исправнпсти резултата 
налази се на другпј страни кпнтрплнпг фпрмулара. 



Изглед кпнтрплнпг фпрмулара



Кпнтрпла се спрпвпди на следећи начин: 

• прво се сабирају уписани бројеви гласова по изборним листама (тачке

• у оквиру рубрике 13.7.) и тај збир треба да буде једнак уписаном броју

• важећих гласачких листића (рубрика 13.6)

• на овај збир додаје се уписани број неважећих гласачких листића (ру-

• брика 13.5.), чиме мора да се добије уписани број гласачких листића у

• гласачкој кутији (рубрика 13.4.)

• уписани број гласачких листића у гласачкој кутији сабира се са уписаним

• бројем неупотребљених гласачких листића (рубрика 13.3), а добијени

• збир треба да буде једнак а може да буде мањи од уписаног броја при-

• мљених гласачких листића (рубрика 13.2),

• уписани број гласачких листића у гласачкој кутији (рубрика 13.4) може

• бити само једнак или мањи од уписаног броја бирача који су гласали

• (рубрика 13.1.)

• уписани број бирача који су гласали (рубрика 13.1) сабира се са бројем

• неупотребљених гласачких листића (рубрика 13.3) и тај збир треба да

• буде једнак броју примљених гласачких листића (рубрика 13.2),

• уписани број бирача који су гласали (рубрика 13.1) по правилу је мањи

• од броја бирача уписаних у извод из посебног бирачког списка и списак

• накнадних промена у посебном бирачком



• Рачунскп слагаое ппдатака п бирачима и гласачким листићима

• Рачунскп слагаое ппдатака п бирачима Брпј гласачких листића кпји се налазе у гласачкпј кутији (рубрика 13.4.) мпже бити самп једнак или маои пд брпја бирача кпји 
су гласали (рубрика 13.1.). 

• Брпј гласачких листића кпји се налазе у гласачкпј кутији (рубрика 13.4.) мпра да буде једнак збиру: брпја неважећих гласачких листића (рубрика 13.5.) и брпја важећих 
гласачких листића (рубрика 13.6.). 

• Брпј примљених гласачких листића (рубрика 13.2.) мпже бити самп већи или једнак збиру брпја неупптребљених гласачких листића (рубрика 13.3.) и брпја гласачких 
листића кпји се налазе у гласачкпј кутији (рубрика 13.4.). 

• Брпј важећих гласачких листића (рубрика 13.6.) треба да буде једнак збиру брпјева гласпва кпје су дпбиле све избпрне листе (табела у рубрици 13.7.). 

• НАППМЕНА 1: Брпј укупнп уписаних бирача (тачка 4.) пбавезнп треба да буде уписан. Пбратити пажоу на тп да се приликпм утврђиваоа укупнпг брпја уписаних бирача 
узме у пбзир и евентуални списак накнадних прпмена у ппсебнпм бирачкпм списку. У случају да уз извпд из ппсебнпг бирачкпг списка ппстпји и списак накнадних 
прпмена у ппсебнпм бирачкпм списку, пбратити пажоу на тп да ли у тпм списку ппстпје самп уписи или самп брисаоа или и уписи и брисаое бирача из ппсебнпг 
бирачкпг списка. 

• НАППМЕНА 2: Кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти гласачке кутије не сме се убрајати у гласачке листиће. 

• НАППМЕНА 3: У случају да неки бирачки пдбпр залепи један гласачки листић на гласачку кутију, тај гласачки листић накпн гласаоа треба да се врати међу 
неупптребљене гласачке листиће. Пбразац НСНМ-9/22 

• НАППМЕНА 4: У случају да бирач кпји је гласап ван бирачкпг места није пптписап пптврду п избпрнпм праву за гласаое ван бирачкпг места или та пптврда недпстаје, 
бирачки пдбпр треба да гласачки листић (кпји је у запечаћенпј кпверти) тпг бирача убрпји у неупптребљене гласачке листиће. 

• УПУТСТВП за ппступаое накпн лпгичкп-рачунске кпнтрпле исправнпсти резултата унетих у пвај фпрмулар • Акп се лпгичкп-рачунскпм кпнтрплпм утврди да су ппдаци п 
резултатима гласаоа (рубрике 13.1. дп 13.7. пвпг фпрмулара) исправни, те ппдатке треба ЧИТКП преписати у Записник п раду бирачкпг пдбпра (Пбразац НСНМ-10/22). 
• Акп се лпгичкп-рачунскпм кпнтрплпм утврди да у ппдацима п резултатима ппстпје грешке, треба ппнпвп извршити лпгичкп-рачунску кпнтрплу, па акп и даље има 
грешака, треба ппнпвп утврдити резултате гласаоа. • Акп се неки ппдатак из рубрика 13.1. дп 13.7. пвпг фпрмулара ппгрешнп препише у Записник п раду бирачкпг 
пдбпра, тај ппдатак НЕ ТРЕБА ПРЕПРАВЉАТИ, већ га треба прецртати и ппред оега уписати исправан. Пспба кпја је извршила кпрекцију треба да се пптпише ппред 
исправнпг ппдатка. Најчешће фпрмалне неправилнпсти у Записнику п раду бирачкпг пдбпра • Нису пптписала најмаое три члана бирачкпг пдбпра. • Није пптпун –
недпстаје нека страна. • Записник је кппија/фптпкппија. • Записник је имап исправку (рубрике пд 13.1. дп 13.7) ппред кпје није билп пптписа, какп би се виделп кп је 
исправку извршип. Какп треба да изгледа исправнп пппуоен и уредан Записник п раду бирачкпг пдбпра • Све тачке и рубрике Записника треба да буду пппуоене. • 
Акп ппједине рубрике Записника немају ппдатке за уписиваое, уписује се нула (0) или ппвлака (-). • Записник мпра бити читкп пппуоен. • Записник нема лпгичкп-
рачунску грешку. • Записник је пптписан пд стране чланпва бирачкпг пдбпра. • Записник је пптпун – има све пптребне стране. • Записник је пригинал, а не кппија. • 
Записник је имап лпгичкп-рачунску исправку ппред кпје стпји пптпис лица кпје је исправку извршилп. АКП БИРАЧКИ ПДБПР ИМА БИЛП КАКВУ ДИЛЕМУ ПКП 
УТВРЂИВАОА РЕЗУЛТАТА ИЗ ПВПГ КПНТРПЛНПГ ФПРМУЛАРА, ПБАВЕЗНП ТРЕБА ДА СЕ КПНСУЛТУЈЕ СА РАДНИМ ТЕЛПМ. Пбразац НСНМ-1



УПУТСТВП за ппступаое накпн лпгичкп-рачунске кпнтрпле исправнпсти резултата унетих у пвај фпрмулар • Акп се 
лпгичкп-рачунскпм кпнтрплпм утврди да су ппдаци п резултатима гласаоа (рубрике 13.1. дп 13.7. пвпг фпрмулара) 
исправни, те ппдатке треба ЧИТКП преписати у Записник п раду бирачкпг пдбпра (Пбразац НСНМ-10/22). • Акп се 
лпгичкп-рачунскпм кпнтрплпм утврди да у ппдацима п резултатима ппстпје грешке, треба ппнпвп извршити 
лпгичкп-рачунску кпнтрплу, па акп и даље има грешака, треба ппнпвп утврдити резултате гласаоа. • Акп се неки 
ппдатак из рубрика 13.1. дп 13.7. пвпг фпрмулара ппгрешнп препише у Записник п раду бирачкпг пдбпра, тај 
ппдатак НЕ ТРЕБА ПРЕПРАВЉАТИ, већ га треба прецртати и ппред оега уписати исправан. Пспба кпја је извршила 
кпрекцију треба да се пптпише ппред исправнпг ппдатка. Најчешће фпрмалне неправилнпсти у Записнику п раду 
бирачкпг пдбпра • Нису пптписала најмаое три члана бирачкпг пдбпра. • Није пптпун – недпстаје нека страна. • 
Записник је кппија/фптпкппија. • Записник је имап исправку (рубрике пд 13.1. дп 13.7) ппред кпје није билп 
пптписа, какп би се виделп кп је исправку извршип. Какп треба да изгледа исправнп пппуоен и уредан Записник п 
раду бирачкпг пдбпра • Све тачке и рубрике Записника треба да буду пппуоене. • Акп ппједине рубрике Записника 
немају ппдатке за уписиваое, уписује се нула (0) или ппвлака (-). • Записник мпра бити читкп пппуоен. • Записник 
нема лпгичкп-рачунску грешку. • Записник је пптписан пд стране чланпва бирачкпг пдбпра. • Записник је пптпун –
има све пптребне стране. • Записник је пригинал, а не кппија. • Записник је имап лпгичкп-рачунску исправку ппред 
кпје стпји пптпис лица кпје је исправку извршилп. АКП БИРАЧКИ ПДБПР ИМА БИЛП КАКВУ ДИЛЕМУ ПКП 
УТВРЂИВАОА РЕЗУЛТАТА ИЗ ПВПГ КПНТРПЛНПГ ФПРМУЛАРА, ПБАВЕЗНП ТРЕБА ДА СЕ КПНСУЛТУЈЕ СА РАДНИМ 
ТЕЛПМ. 



• ВАЖНП: Акп се лпгичкп-рачунскпм кпнтрплпм утврди да у ппдацима п 
резултатима ппстпје грешке, треба ппнпвп извршити лпгичкп-рачунску 
кпнтрплу, па акп и даље има грешака, треба ппнпвп утврдити 
резултате гласаоа. 

• НАППМЕНА: Пкплнпст да је брпј гласачких листића у гласачкпј кутији 
маои пд брпја бирача кпји су изашли на избпре указује на тп да неки 
бирач није убацип гласачки листић у гласачку кутију, штп закпн не 
преппзнаје кап неправилнпст.

• ВАЖНП: Пкплнпст да је брпј гласачких листића у гласачкпј кутији већи 
пд брпја бирача кпји су изашли на избпре представља неправилнпст 
кпју закпн дефинише кап разлпг збпг кпјег раднп телп мпра да 
ппништи гласаое на бирачкпм месту пп службенпј дужнпсти, збпг чега 
мпрате да прпверите какп је дпшлп дп пве ситуације и да ли је грешка 
учиоена приликпм брпјаоа. 



Трећа фаза - уписиваое резултата гласаоа 
у записник п раду бирачкпг пдбпра
• Тек ппштп се кпнстатује да су накпн извршене лпгичкп-рачунске 

кпнтрпле резултати гласаоа уписани у кпнтрплни фпрмулар 
исправни, приступа се пппуоаваоу записника п раду бирачкпг 
пдбпра.

• Првп је пптребнп прпверити да ли су пппуоене тачке 1-8. 
записника п раду бирачкпг пдбпра накпн чега се приступа 
пппуоаваоу псталих тачака.











Правилнп пппуоен деп Записника п раду бирачкпг 
пдбпра са резултатима гласаоа на бирачкпм месту



Правилнп исправљаое грешке у записнику п 
раду бирачкпг пдбпра

Укпликп се неки ппдатак ппгрешнп упише у 
записник пн се не сме преправљати, већ се грешка 
исправља такп штп се тај ппгрешан ппдатак прецрта 
и ппред оега уписује исправан ппдатак, са 
пптписпм лица кпје је извршилп исправку. 



Неправилнп исправљаое грешке у записнику п 
раду бирачкпг пдбпра



• На крају, у записник се уписује датум и време у кпје је бирачки 
пдбпр завршип са радпм, пднпснп са пппуоаваоем записника.

• Пппуоен записник пптписују сви чланпви бирачкпг пдбпра или 
заменици пдсутних чланпва, штп је оихпва закпнска пбавеза. 



Предаја записника п раду бирачкпг пдбпра 
ЗА сваку наципналну маоину на бм
ВАЖНП: Први (пригинални) и други примерак записника ПБАВЕЗНП 
се предаје РТ БЕЧЕЈ 

Препстала ЧЕТИРИ примерка, се ПРЕДСТАВНИЦИМА ППСМАТРАЧА

АКП ИХ ЈЕ БИЛП АКП НЕ ДПНЕСИТЕ НАМА



ПАКПВАОЕ ИЗБПРНПГ МАТЕРИЈАЛА

• Пошто заврши са попуњавањем свих записника о раду (за сваки нацио-

• нални савет за који се спровело гласање на бирачком месту),бирачки одбор

• треба да у посебне коверте, посебно за сваку националну мањину спакује:

• неупотребљене гласачке листиће

• важеће гласачке листиће

• неважеће гласачке листиће

• потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места (потписане

• и непотписане)

• Поред ових материјала, бирачки одбор у посебни коверат пакује и Кон-

• тролни лист за проверу исправности гласачке кутије.

• На свим ковертама обавезно треба да буду наведени садржај коверте,

• назив националне мањине на коју се материјал односи, назив општине/

• града и број бирачког места.

• Коверте морају бити запечаћене налепницом.

• Пошто заврши паковање изборног материјала у коверте, бирачки одбор

• прелази на паковање свог изборног материјала са избора у врећу,



Избпрни материјал се пакује у врећу у кпјпј је тај материјал дпнет 
на бирачкп местп, впдећи рачуна да су спрејеви за пбележаваое 
прста бирача, УВ лампе и пстали канцеларијски материјал 
спакпвани пдвпјенп да не би дпшлп дп мешаоа са псталим 
избпрним материјалпм. 



Примппредаја материјала раднпм телу ппсле 
гласаоа

• Избпрни материјал ппсле гласаоа предаје се раднпм телу у 
седишту града или ппштине. 

• Избпрни материјал се дпставља раднпм телу без пдлагаоа, а 
најкасније у рпку пд 12 часпва пд затвараоа бирачкпг места. 



РАДНПМ ТЕЛУ РИК се предаје следећи избпрни материјал: 

• први (пригинални) и други примерак записника п раду бирачкпг 
пдбпра на српскпм језику и ћириличкпм писму и на свакпм језику 
и писму наципналне маоине кпји је у службенпј упптреби у 
јединици лпкалне сампуправе

• први (пригинални) и други примерак записник п ппсматрачима 
рада бирачкпг пдбпра

• извпд из бирачкпг списка пп кпјем се гласалп на бирачкпм месту 



• кпверат у кпјем је Кпнтрплни лист за прпверу исправнпсти 
гласачке кутије запечаћен налепницпм 

• кпверат са неупптребљеним гласачким листићима запечаћен 
налепницпм, кпверат са неважећим гласачким листићима 
запечаћен налепницпм, кпверат са важећим гласачким 
листићима запечаћен налепницпм, кпверат са пптврдама п 
избпрнпм праву бирача кпји су гласали ван бирачкпг места 
запечаћен налепницпм 

• сигурнпсну затвпрницу кпја је кпришћена за печаћеое вреће са 
избпрним материјалпм приликпм примппредаје избпрнпг 
материјала

• пп један примерак евиденције п присуству на бирачкпм месту 
чланпва и заменика чланпва бирачкпг пдбпра



• Ппштп се пбави примппредаја избпрнпг материјала, врећу у кпју 
је стављен избпрни материјал, РТ БЕЧЕЈ печати сигурнпснпм 
затвпрницпм, чији се серијски брпј уписује у записник п 
примппредаји избпрнпг материјала. 



Печаћеоу вреће пбавезнп присуствују чланпви бирачкпг пдбпра кпји су 
предали материјал.

Накпн предаје наведенпг избпрнпг материјала, бирачки пдбпр предаје 
ппштинскпј или градскпј управи пстали избпрни материјал: 

• Гласачке кутије 

• Спрејпве за пбележаваое прста бирача 

• УВ лампе 

• Параване 

• Пп један примерак евиденције п присутнпсти на бирачкпм месту 
чланпва и заменика чланпва бирачкпг пдбпра у сталнпм и 
прпширенпм саставу 

• Идентификаципне картице чланпва бирачкпг пдбпра 

• Прибпр за писаое, маказе и др. 



КРИВИЧНА ДЕЛА ПРПТИВ ИЗБПРНИХ ПРАВА

Повреда права гласања 

Члан 155. 

(1) Ко другог у намери да му онемогући вршење права гласања, 
противзаконито не упише у списак гласача, избрише из тог списка 
или га на други противправан начин спречи или омете да гласа, 
казниће се новчаном казном или затвором до једне године. 

(2) Ко силом или претњом принуди другог да на изборима, гласању 
о опозиву или на референдуму врши или не врши право гласања 
или да гласа за или против одређеног кандидата односно предлога, 
казниће се затвором од три месеца до три године. 

Давање и примање мита у вези са гласањем 

Члан 156. 

(1) Ко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу 
корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да 
гласа у корист или против одређеног лица односно 
предлога,казниће се новчаном казном или затвором до три године. 

(2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко захтева или прими 
поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму 
гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног 
лица односно предлога. 

(3) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или 
друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем,казниће се 
затвором од три месеца до пет година. 

(4) Поклон или друга корист одузеће се. 



КРИВИЧНА ДЕЛА ПРПТИВ ИЗБПРНИХ ПРАВА

Злоупотреба права гласања 

Члан 157. 

(1) Ко на изборима или на референдуму гласа уместо другог лица 
под његовим именом или на истом гласању гласа више од једанпут 
или користи више од једног гласачког листића, казниће се 
новчаном казном или затвором до једне године. 

(2) Члан бирачког одбора који омогући другоме да изврши дело из 
става 1. овог члана, казниће се новчаном казном или затвором до 
две године. 

Спречавање одржавања гласања 

Члан 159. 

(1) Ко силом, претњом или на други противправан начин спречи 
одржавање гласања на бирачком месту, казниће се затвором до три 
године. 

(2) Ко омета гласање изазивањем нереда на бирачком месту услед 
чега гласање буде прекинуто, казниће се новчаном казном или 
затвором до две године. 



КРИВИЧНА ДЕЛА ПРПТИВ ИЗБПРНИХ ПРАВА

Повреда тајности гласања 

Члан 160. 

(1) Ко на изборима или референдуму повреди тајност гласања, 
казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци. 

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или 
друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се 
новчаном казном или затвором до две године. 

Фалсификовање резултата гласања 

Члан 161. 

Члан органа за спровођење избора или референдума или друго 
лице које врши дужности у вези са гласањем, који додавањем или 
одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или 
на други начин измени број гласачких листића или гласова или 
објави неистинит резултат гласања, казниће се затвором од шест 
месеци до пет година. 



КРИВИЧНА ДЕЛА ПРПТИВ ИЗБПРНИХ ПРАВА

Уништавање докумената о гласању 

Члан 162. 

(1) Ко уништи, оштети, одузме или прикрије гласачки листић или 
неки други документ о гласању на изборима или на референдуму, 
казниће се новчаном казном или затвором до једне године. 

(2) Ако дело из става 1. овог члана учини члан бирачког одбора или 
друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем, казниће се 
затвором од три месеца до три године. 



TROŠKOVI GORIVA

BEČEJ                          5 LITARA
MILEŠEVO                  15 LITARA
BAČKO GRADIŠTE        10 LITARA
BAČKO PETROVO SELO 10 LITARA
POLJANICA                  10 LITARA

BMB 95 ILI EURO DIZEL 
MILETID KOMERC

PERIOD OD PONODI 
13. NOVEMBRA DO 
07 UJUTRO 14. 
NOVEMBRA 



ULAZAK U ZGRADU

DOBIJATE BROJ KOJI JE 
REDNI BROJ PRIJEMA VAŠEG 

MATERIJALA

PREDAJETE 
NEIZBORNI 
MATERIJAL

KANTINA

SALA ZA PRIJEM 
MATERIJALA

KADA STATISTIKA UNESE 
VAŠE BIRAČKO MESTO 

MOŽETE KUDI



ХВАЛА НА ПАЖОИ

ПИТАОА / КПМЕНТАРИ / СУГЕСТИЈЕ

К Р А Ј   П Б У К Е


