
 

 

                                                                                                                               Образац МЗ -8 

 

 

З А П И С Н И К 
О РАДУ БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА 

И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

________________________ 

1. Бирачка комисија за бирачко место број ____, _________________________________________ 

 (назив бирачког места) 

 Састала се на дан _________________. године, у __________ часова. 

                                                                    

1.1. Присутни су следећи чланови и заменици чланова бирачке комисије: 

 - _____________________________________, председник 

 -  _____________________________________, заменик председника 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

 - _____________________________________, члан 

 - _____________________________________, заменик члана 

2.  Пре отварања бирачког места, бирачка комисија је проверила и утврдила: 

2.1. да на бирачком месту нема истакнутог  изборног пропагандног материјала кандидата, 

2.2. да је просторија у којој ће се гласати уређена и да је обезбеђена тајност гласања, 

2.3а да је од Изборне комисије примљен потпун и исправан изборни материјал који је потребан 

за спровођење гласања на бирачком месту. 

2.3б да је од Изборне комисије примљен изборни материјал, чијом провером је утврђено да 

недостаје: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

о чему је бирачки одбор одмах обавестио Изборну комисију
1
. 

                                                           
1
 Уколико је утврђено да недостаје одређен број гласачких листића или нису на броју сви примерци записника о раду бирачке 

комисије, бирачка комисија треба да отвори бирачко место, а недостајући материјал ће добити у току гласања. 
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3.  Бирачка комисија је отворила бирачко место у __________ часова. 

4. Бирачка комисија је проверила 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 члана Савета месне заједнице _________________,   

под редним бројем ____. 

Пошто је утврђено да је гласачка кутија исправна и празна, контролни лист, који су потписали 

чланови бирачке комисије 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 ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

6.  Гласање се све време одвијало у потпуно реду. 

 

7.  За време гласања десило се:  

(Навести догађаје који су били од утицаја на гласање, а нарочито разлоге и трајање 

евентуалног прекида гласања. Шири опис, уколико је потребан, дати у посебном прилогу који 

је саставни део овог записника 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

8.  На бирачком месту нису били присутни домаћи и/или страни посматрачи. 

9.  На бирачком месту били су присутни домаћи и/или страни посматрачи следећих организација: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

10.  Бирачко место је затворено и гласање закључено у __________ часова. 

11.  После затварања бирачког места, бирачка комисија је приступила утврђивању резултата  

        гласања на следећи начин: 

11.1. утврдила је број неупотребљених гласачких листића, 

11.2. утврдила је укупан број бирача који су гласали, пребројавањем заокружених редних  

 бројева у изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком; 
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11.3.  отворила је гласачку кутију, у којој ЈЕ ПРОНАШЛА – НИЈЕ ПРОНАШЛА контролни лист; 

11.4. приступила је одвајању важећих гласачких листића од неважећих и утврдила број неважећих 

 гласачких листића; 

11.5. утврдила је број важећих гласачких листића и број гласова који је добио сваки кандидат за  

         члана Савета месне заједнице. 

 

12. После пребројавања, неупотребљени гласачки листићи, неважећи гласачки листићи и важећи 

гласачки листићи стављени су у посебне коверте које су потом запечаћене. 

13.  Бирачка комисија је утврдила да су на бирачком месту  _______, МЗ ____________________ 
                                                                                                          (број)                           (назив месне заједнице) 

 резултати гласања следећи: 

13.1. да је према изводу из бирачког списка и евентуалном списку накнадних промена у бирачком 

списку  

УКУПНО УПИСАНИХ БИРАЧА ......................…………………………………   ___________; 
 (број) 

13.2. да је ПРИМЉЕНО гласачких листића …………………………………………    ___________; 
 (број) 

13.3. да је НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића ………………………………..    ___________; 
 (број) 

13.4. да је укупно БИРАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ (заокружени редни бројеви у изводу  

  из бирачког списка .........................................................................……………...…. ___________; 
 (број) 

13.5. да је број ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА који се налазе У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ    ___________; 
 (број) 

13.6. да је број НЕВАЖЕЋИХ гласачких листића …………………………………....     ___________; 
 (број) 

13.7. да је број ВАЖЕЋИХ гласачких листића ………………………………………   ___________; 
 (број) 

13.8. да је број ГЛАСОВА који је добио СВАКИ КАНДИДАТ: 

Редни 

број 
Име и презиме кандидата 

Број гласова 

који је добио 

кандидат 

1.   

2. 
(Навести све кандидате, према њиховом редоследу на гласачком 

листићу) 
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14. Чланови бирачке комисије НИСУ ИМАЛИ примедбе на поступак спровођења гласања на   

бирачком месту. 

15. Примедбе на поступак спровођења гласања на бирачком месту имали су следећи чланови 

бирачке комисије: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(примедбе навести у посебном прилогу који је саставни део овог записника) 

16.  Закључено је да се први примерак овог записника, са изборним материјалом, одмах достави 

Изборној комисији за шта су одређени председник и следећи чланови бирачке комисије : 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

17.  Бирачка комисија је други примерак овог записника одмах истакла на бирачком месту. 

18.     Бирачка комисија је са радом завршила __.__.____. године у __________ часова. 

 

БИРАЧКА КОМИСИЈА: 

1)  ___________________________________                                      ________________________ 
               Име и презиме председника,                  Потпис 

2)  ___________________________________                                      ________________________ 
       Име и презиме заменика председника,                              Потпис 

3)  ___________________________________                                      ________________________ 
                  Име и презиме члана,                           Потпис 

4)  ___________________________________                                      ________________________ 
        Име и презиме заменика члана,                  Потпис 

5)  ___________________________________                                      ________________________ 
            Име и презиме члана,                                      Потпис 

6)  ___________________________________                                      ________________________ 
                 Име и презиме заменика члана,                      Потпис 


