
Образац РГ-4 

 На основу чл. 20. и 21. Упутства за утврђивање резултата републичког 

референдума („Службени гласник РС“, број 113/21) и члана 41. Закона о 

референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/21), а у 

вези са чл. 74. до 77. Закона о избору народних посланика („Службени гласник 

РС“, бр. 35/00, 57/03 – одлука УС, 72/03 – др. закон, 18/04, 85/05 – др закон, 101/05 

– др. закон, 104/09 – др. закон, 28/11 – одлука УС, 36/11, 12/20 и 68/20), 

 Општинска/градска изборна комисија општине/града/градске општине 

_________________, на седници одржаној __. __________ ____. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

 1. У складу са извештајем о извршеној контроли записника о раду 

гласачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на 

републичком референдуму расписаном __. ____________ ____. године (у даљем 

тексту: записник о раду гласачког одбора), врше се следеће исправке записника 

о раду гласачког одбора, тако што се: 

 1) у Записнику о раду гласачког одбора на бирачком месту број ___ 

(назив гласачког места) у тачки ___ број ____ замењује бројем ____, тако да су 

резултати гласања на бирачком месту број ___ следећи: 

12.1. 
УКУПНО УПИСАНИХ ГЛАСАЧА: 

(према изводу из бирачког списка, евентуалном списку накнадних промена 

у бирачком списку и евентуалном посебном изводу) 

 

12.2. 
БРОЈ ГЛАСАЧА КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ: 

(заокружени редни бројеви у изводу из бирачког списка, евентуалном списку  
накнадних промена у бирачком списку и евентуалном посебном изводу) 

 

12.3. БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.4. БРОЈ НЕУПОТРЕБЉЕНИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.5. БРОЈ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА У ГЛАСАЧКОЈ КУТИЈИ: 

(број употребљених гласачких листића) 

 

12.6. БРОЈ НЕВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.7. БРОЈ ВАЖЕЋИХ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА: 
 

12.8 БРОЈ ГЛАСОВА КОЈЕ СУ ДОБИЛИ ПОНУЂЕНИ ОДГОВОРИ НА 

РЕФЕРЕНДУМСКО ПИТАЊЕ: 

 

1. Број гласова датих за понуђен одговор „ЗА“ / „ДА“  

2.  Број гласова датих за понуђен одговор „ПРОТИВ“ / „НЕ“  

(навести све записнике о раду гласачког одбора у којима се врше исправке) 

 2. Ово решење доставити Републичкој изборној комисији. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 Приликом примопредаје гласачког материјала након завршетка 

гласања на републичком референдуму одржаном __. __________ ____. године, 

представници гласачких одбора и Општинске/градске изборне комисије 

извршили су контролу записника о раду гласачког одбора и сачинили извештај о 

констатованим грешкама у записницима о раду гласачких одбора. 

 Одлучујући о начину на који се констатоване грешке могу отклонити, 

Општинска/градска изборна комисија је закључила: 

 1) (навести начин на који је утврђен тачан резултат) 

  У складу са наведеним, донета је одлука како је наведено у 

диспозитиву овог решења. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 
приговор Републичкој изборној комисији у року од 48 сати од часа доношења 
Решења. 

Број: 
У _______________, ___. ____________ ____. године 

ОПШТИНСКА/ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ/ГРАДА/ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ _______________ 

 ПРЕДСЕДНИК 

 М.П. ____________________ 
 (потпис) 

 ____________________ 
 (име и презиме) 


