
Образац РГ-3 

И З В Е Ш Т А Ј 
О КОНТРОЛИ ЗАПИСНИКА О РАДУ ГЛАСАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ 

ГЛАСАЊА И УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ 

РАСПИСАНОМ ЗА __. ______________ ____. ГОДИНЕ 

ЗА ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ ____,  

У ОПШТИНИ/ГРАДУ _____________ 

1. Представници гласачког одбора на гласачком месту број ___ у општини/граду/градској 

општини ____________________, изборне комисије јединице локалне самоуправе (у 

даљем тексту: Поткомисија) и републичке организације за послове статистике, увидом у 

Записник о раду гласачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 

гласања на републичком референдуму расписаном за __. _____________ године 

утврдили су: (неопходно је заокружити одговарајућу опцију) 

а) да су резултати гласања логичко-рачунски ИСПРАВНИ 

б) да резултати гласања логичко-рачунски НИСУ ИСПРАВНИ: (описати констатовану 

грешку, односно недостатке) 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

2. У случају да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни представници 

гласачког одбора и Поткомисије су, на основу увида у гласачки материјал, констатовали да 

се не слажу садржина изборног материјала и записник о раду гласачког одбора и: 

неопходно је заокружити одговарајућу опцију) 

а) да се уочена грешка односно недостатак може исправити решењем о исправљању 

грешке у записнику о раду гласачког одбора, тако што ће се: (описати предлог за исправљање 

грешке, односно недостатка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



б) да се уочена грешка односно недостатак не може исправити тако да Поткомисија треба 
да донесе решење којим се констатује да се на одређеном бирачком месту не могу 
утврдити резултати гласања, односно решење којим се поништава гласање на гласачком 
месту. 

У ___________________, ____________________ у _________ часова. 
     (место)           (дан, месец и година) 

   Чланови гласачког одбора Чланови Поткомисије Представници републичке 
организације за послове 

статистике 
   
_________________________ _________________________ _________________________ 

(потпис) (потпис) (потпис) 
   
_________________________ _________________________ _________________________ 

(име и презиме) (име и презиме) (име и презиме) 
   

_________________________ _________________________ _________________________ 
(потпис) (потпис) (потпис) 

   
_________________________ _________________________ _________________________ 

(име и презиме) (име и презиме) (име и презиме) 
   

_________________________   
(потпис)   

   
_________________________   

(име и презиме)   
   

 
 
 

                                                                             


