ТЕСТ – УЗОРАК А
(за стицање знања предсједника и чланова бирачког одбора)

Име и презиме: __________________________________________
Мјесто и датум полагања теста: ___________________________
Упутство:
Попуњавање овог теста врши се заокруживањем тачног одговора од понуђених више одговора.
За попуњавање теста на располагању имате 30 минута.

Питање број (1)
Кандидатске листе припадају: а) осјетљивом изборном материјалу
материјалу.

б) осталом изборном

Питање број (2)
Дан прије одржавања избора, најкасније 12 часова прије отварања бирачког мјеста, изборна
комисија на бирачко мјесто доставља изборни материјал. Поступак преузимања изборног
материјала могу да посматрају:
а) акредитовани посматрачи политичких субјеката
б) акредитовани посматрачи политичких субјеката и удружења, те међународни посматрачи
ц) акредитовани међународни посматрачи.

Питање број (3)
Да би бирач остварио своје бирачко право, потребно је да:
а) је име бирача уписано на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС)
б) је име бирача уписано на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) и да предочи један од три
важећа идентификациона документа (лична карта, пасош или возачка дозвола) које је издала Босна и
Херцеговине
ц) предочи један од три важећа идентификациона документа (лична карта, пасош или возачка
дозвола) које је издала Босна и Херцеговина.

Питање број (4)
Да би посматрао активности бирачког одбора, акредитовани посматрач мора:
а) да има са собом личну карту и акредитацију (беџ) видно окачену на себи
б) да буде акредитован за посматрање рада бирачког одбора, да има важећи идентификациони
документ и акредитацију (беџ) видно окачен на себи
ц) да има личну карту издату у општини у којој посматра рад бирачког одбора.

Питање број (5)
Члан бирачког одбора задужен за идентификацију:
а) идентификује бирача на основу важећег идентификационог документа
б) идентификује бирача на основу важећег идентификационог документа и издаје бирачу гласачке
листиће за сваки ниво
ц) идентификује бирача, проналази име бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) и
упозорава бирача да је дужан у рубрици за потпис, поред свог имена да се потпише идентично као на
личној карти, те наглас изговара име бирача који је приступио гласању да сви у бирачком мјесту то
могу да чују.

Питање број (6)
Мобилни тим обилази бираче који су везани за своје домове због болести/старости:
а) према редослиједу имена уписаних на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС)
б) према плану обиласка тих бирача који је израдила изборна комисија
ц) редослиједом који бирачки одбор одабере.

Питање број (7)
Ако бирач који гласа у одсуству оштети један од четири гласачка листића, бирачком одбору
враћа:
а) оштећени гласачки листић и од члана бирачког одбора задуженог за издавање гласачких листића
добија други листић за исти изборни ниво
б) коверту са сва четири гласачка листића и од члана бирачког одбора задуженог за издавање
гласачких листића добија нову коверту са четири нова гласачка листића.

2

Питање број (8)
Предсједник бирачког одбора у 18.45 часова (петнаест минута прије затварања бирачког
мјеста) ће:
а) захтијевати од бирачког одбора да убрза своје активности, јер ће бирачко мјесто бити затворено у
19.00 часова
б) обавијестити све у и изван бирачког мјеста да ће бирачко мјесто бити затворено у 19.00 часова.

Питање број (9)
Након завршеног процеса гласања мобилни тим предаје изборни материјал:
а) најближем бирачком одбору на редовном бирачком мјесту
б) најближем бирачком одбору на бирачком мјесту за гласање у одсутности или бирачком одбору за
бирачком мјесту за гласање непотврђеним гласачким листићима
ц) општинској/градској изборној комисији.

Питање број (10)
Бирачки одбор у РС броји гласачке листиће како слиједи:
а) Предсједништво БиХ, Парламентарна скупштина БиХ, Предсједник и потпредсједници РС,
Народна скупштина РС
б) Предсједништво БиХ, Предсједник и потпредсједници РС, Парламентарна скупштина БиХ,
Народна скупштина РС
ц)
Предсједник и потпредсједници РС, Народна скупштина РС, Предсједништво БиХ,
Парламентарна скупштина БиХ.

Питање број (11)
Приликом разврставања гласачких листића једног нивоа бирачки одбор је пронашао гласачки
листић на чијој полеђини пише “ПОШТА”. Предсједник бирачког одбора ће:
а) провјерити за који политички субјект је дат глас и ставити у групу гласачких листића тог
политичког субјекта
б) прогласити гласачки листићи неважећим осталим
ц) прогласити гласачки листићи неважећим осталим и обавезно уписати примједбу у Записнику о
раду бирачког одбора и навести да је бирачки одбор у гласачкој кутији пронашао такав гласачки
листић.
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Питање број (12)
Уколико је бирач на гласачком листићу – ОТВОРЕНА ЛИСТА означио квадратић испред
назива једне политичке партије и једног независног кандидата, гласачки листић је:
а) важећи
б) неважећи.

Питање број (13)
На једном од гласачких листића за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ бирач
је ставио ознаку X у квадратић испред кандидата под редним бројем 4 једне политичке
партије. Тај гласачки листић је:
а) неважећи, јер је бирач требао да маркира и назив политичке странке
б) важећи и биће рачунат само глас за кандидата
ц) важећи и биће рачунат глас за политичку партију и глас за кандидата.

Питање број (14)
Други круг бројања (бројање гласова по кандидатима политичких субјеката) представља:
а) бројање гласова за кандидате за нивое већинског гласа
б) поновно бројање гласова за кандидате политичких субјеката због неправилног првог бројања
ц) бројање гласова за кандидате у оквиру политичких субјеката уз коришћење Помоћног обрасца за
бројања гласова по кандидатима.

Питање број (15)
Укупан број гласачких листића – ВЕЋИНСКИ ГЛАС у гласачкој кутији је збир важећих
гласова кандидата и збир неважећих (неозначених и осталих) гласачких листића за дато
бирачко мјесто.
а) тачно
б) нетачно
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Питање број (16)
Предсједник бирачког одбора у обрасцу ЗР – већински глас попуњава податке сљедећим
редослиједом:
а) уписује број бирачког мјеста у заглављу обрасца, број потписа са Обрасца бројног стања БС,
укупан број гласачких листића у гласачкој кутији, број неважећих неозначених, број неважећих
осталих, укупан број неважећих гласачких листића, број гласова за сваког кандидата, збир гласова
свих кандидата (ред укупно на обрасцу), број важећих гласачких листића, укупан број гласачких
листића, тест тачности, број пластичног печата сиве вреће и потписи свих чланова бирачког одбора
б) уписује укупан број гласачких листића у гласачкој кутији, број потписа са Обрасца бројног стања
БС, број гласова за сваког кандидата, збир гласова свих кандидата (ред укупно на обрасцу), број
важећих гласачких листића, број бирачког мјеста у заглављу обрасца, број неважећих неозначених,
број неважећих осталих, укупан број неважећих гласачких листића, укупан број гласачких листића,
тест тачности, број пластичног печата сиве вреће и потписи свих чланова бирачког одбора
ц) уписује број бирачког мјеста у заглављу обрасца, број потписа са Обрасца бројног стања БС,
укупан број гласачких листића у гласачкој кутији, број пластичног печата сиве вреће и потписи свих
чланова бирачког одбора, број гласова за сваког кандидата, збир гласова свих кандидата (ред
УКУПНО на обрасцу), број неважећих неозначених, број неважећих осталих, укупан број неважећих
гласачких листића, број важећих гласачких листића, укупан број гласачких листића, тест тачности.

Питање број (17)
Записник о раду бирачког одбора и одговарајуће обрасце потписују сви чланови бирачког одбора
(или њихови замјеници ако су ангажовани у тренутку потписивања тих записника).
а) тачно
б) нетачно

Питање број (18)
На бирачком мјесту за гласање непотврђеним гласачким листићима неискоришћене и
оштећене коверте са гласачким листићима бирачки одбор пакује у:
а) зелену врећу
б) провидну пластичну већу врећу
ц) провидну пластичну мању врећу.
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Питање број (19)
Плаве копије обрасца ЗР – отворена листа за ниво Представнички дом Парламентарне
скупштине БиХ предсједник бирачког одбора ставља у:
а) плаву врећу са пребројанима важећим и неважећим гласачким листићима
б) коверту за предсједника изборне комисије
ц) провидну пластичну већу врећу са неискоришћеним и оштећеним гласачким листићима.

Питање број (20)
Бирачки одбор доставља изборној комисији вреће са изборним материјалом:
а) отворене како би изборна комисија могла да провјери да ли је изборни материјал у врећама
комплетан
б) затворене љепљивом траком како би изборна комисија могла да по указаној потреби провјери
изборни материјал у врећама
ц) запечаћене пластичним печатом који на себи има серијски број састављен од слова БА и 6 цифара.

Број тачних одговора: ____________________________________________
Потпис предсједникa/члана изборне комисије: ____________________________
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