На основу чл. 15. и 17. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“,
бр. 129/07, 34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20),
Градска изборна комисија у Пожаревцу, на седници одржаној 3. јуна 2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
о поступку попуњавања Контролног формулара, логичко-рачунској контроли
утврђених резултата гласања и уписивању резултата гласања у Записник о раду
бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор
одборника Скупштине Града Пожаревца, који се одржавају 21. јуна 2020. године
Члан 1.
Током утврђивања резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине
Града Пожаревца, бирачки одбор прво попуњава Контролни формулар за логичкорачунско слагање резултата гласања на бирачком месту (у даљем тексту: Контролни
формулар), који чини саставни део ове одлуке.
Након попуњавања Контролног формулара, врши се логичко-рачунска
контрола утврђених резултата гласања, да би се, тек пошто се утврди да су резултати
логичко-рачунски исправни, они уписали у Записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине
Града Пожаревца (Образац ОСГП-18/20) (у даљем тексту: Записник).
1. Поступак попуњавања Контролног формулара
Члан 2.
Поступак попуњавања Контролног формулара спроводи се на следећи начин:
1) прво се утврђује укупан број уписаних бирача на бирачком месту. Овај
број се утврђује на основу броја бирача уписаних у извод из бирачког списка. Ако је уз
извод из бирачког списка достављен и списак накнадних промена у бирачком списку,
бирачки одбор мора да у укупан број уписаних бирача уброји и оне који су додатно
уписани у бирачки списак и да одузме онај број бирача који су брисани из бирачког
списка. Утврђени број укупно уписаних бирача треба да буде једнак коначном броју
бирача на том бирачком месту који је утврдила Градска изборна комисија у Пожаревцу.
Укупан број уписаних бирача уписује се у рубрику 12.1. Контролног формулара;
2) затим се утврђује број бирача који су гласали, тако што се пребројавају
бирачи који су заокружени у изводу из бирачког списка и списку накнадних промена у
бирачком списку и тај број се уписује у рубрику 12.4. Контролног формулара;
3) након тога се у рубрику 12.2. Контролног формулара уписује број
примљених гласачких листића;
4) потом се пребројавају неупотребљени гласачки листићи и тај број се
уписује у рубрику 12.3. Контролног формулара;
5) након тога се отвара гласачка кутија и проверава да ли се у њој налази
Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
6) потом се пребројавају сви гласачки листићи у гласачкој кутији
(употребљени гласачки листићи) и тај број се уписује у рубрику 12.5. Контролног
формулара;
7) гласачки листићи се, затим, разврставају на важеће и неважеће;
8) пребројавају се прво неважећи гласачки листићи и тај број се уписује у
рубрику 12.6. Контролног формулара;

9) затим се пребројавају сви важећи гласачки листићи и тај број се
уписује у рубрику 12.7. Контролног формулара;
10) након тога се важећи гласачки листићи разврставају по изборним
листама, утврђује се број гласова који је дат свакој изборној листи и сваки од тих
бројева се уписује у одговарајуће поље у табели у оквиру рубрике 12.8. Контролног
формулара.
2. Логичко-рачунска контрола утврђених резултата гласања
Члан 3.
Пошто попуни Контролни формулар и утврди резултате гласања на
бирачком месту на изборима за одборнике Скупштине Града Пожаревца на начин
описан у члану 2. ове одлуке, бирачки одбор је дужан да изврши логичко-рачунску
контролу утврђених резултата које је уписао у Контролни формулар.
Логичко-рачунска контрола из става 1. овог члана обухвата: рачунско
слагање података о бирачима, рачунско слагање података о бирачима и гласачким
листићима и рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима.
2.1. Рачунско слагање података о бирачима
Члан 4.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. Контролног формулара)
једнак је броју бирача који су заокружени у изводу из бирачког списка и у списку
накнадних промена у бирачком списку, ако је достављен уз извод из бирачког списка.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 12.4. Контролног формулара)
може бити само једнак или мањи од броја бирача уписаних у извод из бирачког списка
и списак накнадних промена у бирачком списку (рубрика 12.1. Контролног формулара).
2.2. Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима
Члан 5.
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (број употребљених
гласачких листића - рубрика 12.5. Контролног формулара) може бити само једнак или
мањи од броја бирача који су гласали (рубрика 12.4. Контролног формулара).
Број примљених гласачких листића (рубрика 12.2. Контролног формулара)
треба да буде једнак збиру: броја неупотребљених гласачких листића (рубрика 12.3.
Контролног формулара) и броја бирача који су гласали (рубрика 12.4. Контролног
формулара).
2.3. Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима
Члан 6.
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (број употребљених
гласачких листића - рубрика 12.5. Контролног формулара) треба да буде једнак збиру:
броја неважећих гласачких листића (рубрика 12.6. Контролног формулара) и броја
важећих гласачких листића (рубрика 12.7. Контролног формулара).
Број важећих гласачких листића (рубрика 12.7. Контролног формулара)
треба да буде једнак збиру бројева гласова које су добиле све изборне листе (табела у
рубрици 12.8. Контролног формулара).

3. Уписивање резултата гласања у Записник
Члан 7.
Пошто констатује да су, након извршене логичко-рачунске контроле у
складу са одредбама чл. 4. до 6. ове одлуке, резултати гласања логичко-рачунски
исправни, бирачки одбор приступа уписивању резултата гласања у Записник (Образац
ОСГП 18/20), тако што прво треба да провери да ли је попунио прве четири тачке
Записника, након чега у Записник читко уписује:
1) податке о гласању бирача уз помоћ помагача (тачка 5. Записника);
2) податке о гласању бирача ван бирачког места (тачка 6. Записника);
3) да ли је у гласачкој кутији пронашао Контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије (тачка 10.3. Записника);
4) укупан број уписаних бирача (из рубрике 12.1. Контролног формулара у
рубрику 12.1. Записника);
5) број бирача који су гласали (из рубрике 12.4. Контролног формулара у
рубрику 12.4. Записника);
6) број примљених гласачких листића (из рубрике 12.2. Контролног
формулара у рубрику 12.2. Записника);
7) број неупотребљених гласачких листића (из рубрике 12.3. Контролног
формулара у рубрику 12.3. Записника);
8) број гласачких листића у гласачкој кутији (из рубрике 12.5. Контролног
формулара у рубрику 12.5. Записника);
9) број неважећих гласачких листића (из рубрике 12.6. Контролног
формулара у рубрику 12.6. Записника);
10) број важећих гласачких листића (из рубрике 12.7. Контролног формулара
у рубрику 12.7. Записника);
11) број гласова који је добила свака изборна листа (из табеле у оквиру
рубрике 12.8. Контролног формулара у одговарајућу рубрику у табели у оквиру
рубрике 12.8. Записника).
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Града
Пожаревца и објавити је на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 3. јуна 2020. године

Број 09-013-8/2020-1

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА У ПОЖАРЕВЦУ
ПРЕДСЕДНИК,
Живомир Рајчић, дипл. правник, с.р.

