ТЕСТ – УЗОРАК Ц
(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)
Дан прије одржавања избора, најкасније 12 часова прије отварања бирачког мјеста, изборна
комисија на бирачко мјесто доставља изборни материјал. Након преузимања изборног
материјала бирачки одбор је дужан да:
а) припреми бирачко мјесто како ће се користити на дан избора, у кругу од 50 метара од улаза у
зграду (бирачко мјесто) уклони плакате и обиљежја политичких субјеката и невладиних
организација, одреди како ће складиштити изборни материјал у току ноћи и прије складиштења
изврши провјеру изборног материјала
б) преузме изборни материјал од изборне комисије и уклони плакате и обиљежја политичких
субјеката
ц) изврши провјеру изборног материјала и потврди својим потписима у Обрасцу З1 Записника о раду
бирачког одбора, одреди гдје ће складиштити изборни материјал у току ноћи и тај податак
евидентира у Обрасцу З1, уреди бирачко мјесто како ће се користити на дан избора, уклони сва
обиљежја политичких субјеката у кругу од 50 метара од улаза у зграду (бирачко мјесто), залијепи на
зид испред улаза у бирачко мјесто све плакате и ознаке забрана које су добили у изборном
материјалу и ускладишти изборни материјал како су одредили.

Питање број (2)
Редовно бирачко мјесто добија број гласачких листића према броју бирача на изводу из
Централног бирачког списка за одређено бирачко мјесто, који се заокружује на сљедећих:
а) 50
б) 30
ц) 10

Питање број (3)
Све радње на бирачком мјесту могу да посматрају акредитовани:
а) посматрачи политичких субјеката и међународни посматрачи
б) посматрачи политичких субјеката и посматрачи удружења
ц) посматрачи политичких субјеката, посматрачи удружења и међународни посматрачи.

Питање број (4)
Уколико име бирача није уписано на бирачки списак за дато бирачко мјесто, предсједник
бирачког одбора је дужан да изврши провјеру са надлежном изборном комисијом на којем
бирачком мјесту тај бирач гласа.
а) тачно
б) нетачно

Питање број (5)
На бирачком мјесту за гласање у одсуству бирачу се издаје:
а) коверта са комбинацијом гласачких листића општине за коју бирач има право гласа, а што је
евидентирано у изводу из Централног бирачког списка (ЦБС)
б) појединачно четири гласачка листића тренутне општине пребивалишта/боравишта
ц) коверта са гласачким листићима тренутне општине пребивалишта/боравишта.

Питање број (6)
Уколико бирач не убаци све гласачке листиће који су му издати на бирачком мјесту, члан
бирачког одбора задужен на контролу гласачке кутије упозориће га да је обавезан то да уради.
Ако бирач не поступи у складу са упозорењем, предсједник бирачког одбора ће:
а) у Записник о раду бирачког одбора евидентирати овај случај записујући и податке са
идентификационог документа бирача
б) обавијестити изборну комисију
ц) обавијестити Централну изборну комисију БиХ.
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Питање број (7)
Предсједника и чланове бирачког одбора који својим активностима наруше континуитет
гласања, односно поступају супротно правилима у току гласања или бројања гласачких
листића, може са бирачког мјеста да удаљи:
а) полиција
б) општинска/градска изборна комисија
ц) Централна изборна комисија БиХ.

Питање број (8)
Након што посљедњи бирач напусти бирачко мјесто у 19.00 часова, предсједник бирачког
одбора ће:
а) затворити бирачко мјесто и евидентирати присутне посматраче у Записник о раду бирачког одбора
у Образац З8
б) затворити бирачко мјесто, уписати у Записник о раду бирачког одбора у Образац З8 да је бирачко
мјесто затворено у 19.00 часова и евидентирати присутне посматраче
ц) затворити бирачко мјесто, залијепити отвор гласачке кутије љепљивом траком, уписати у
Записник о раду бирачког одбора у Образац З8 да је бирачко мјесто затворено у 19.00 часова и
евидентирати присутне посматраче.

Питање број (9)
Бирачки одбор у ФБиХ броји гласачке листиће како слиједи:
а) Предсједништво БиХ, Парламент ФБиХ, Парламентарна скупштина БиХ, кантонална скупштина
б) Предсједништво БиХ, Парламентарна скупштина БиХ, Парламент ФБиХ, кантонална скупштина
ц) Кантонална скупштина, Парламент ФБиХ, Парламентарна скупштина БиХ, Предсједништво БиХ.

Питање број (10)
Приликом разврставања гласачких листића једног нивоа чланови бирачког одбора су
пронашли гласачки листић који је физички оштећен, поцијепан до те мјере да се не може да
утврди за који политички субјект је бирач дао свој глас, предсједник бирачког одбора га
сврстава:
а) у категорију неважећих осталих гласачких листића
б) категорију оштећених гласачких листића
ц) категорију непознатих гласачких листића и прилаже листић уз Записник о раду бирачког одбора.
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Питање број (11)
Уколико је на гласачком листићу за Предсједништво БиХ (изборна јединица Федерација БиХ)
бирач гласао за једног кандидата са листе кандидата из реда бошњачког народа и једног
кандидата са листе кандидата из реда хрватског народа, гласачки листић је:
а) важећи
б) неважећи.

Питање број (12)
Гласачки листић који на којем су означена два кандидата и то један из једне политичке
партије и један из коалиције је:
а) неважећи неозначени листић
б) неважећи остали листић
ц) важећи гласачки листић.

Питање број (13)
Уколико бирачки одбор има предсједника и четири члана, процедуру другог бројања (бројање
гласова по кандидатима политичких субјеката) врши:
а) тим од 2 члана бирачког одбора
б) тим од 4 члана бирачког одбора
ц) тим који чине предсједник и 4 члана бирачког одбора.

Питање број (14)
Укупан број гласачких листића – ВЕЋИНСКИ ГЛАС у гласачкој кутији је збир важећих
гласова кандидата и збир неважећих (неозначених) гласачких листића за дато бирачко мјесто.
а) тачно
б) нетачно
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Питање број (15)
Предсједник бирачког одбора све обрасце ЗР (већински глас и отворена листа) попуњава:
а) црвеном оловком
б) плавом оловком
ц) црном оловком.

Питање број (16)
Предсједник бирачког одбора потписује Образац ЗР – отворена листа:
а) само на првој бијелој оригиналној страници
б) на првој и посљедњој бијелој оригиналној страници
ц) на свим бијелим оригиналним страницама.

Питање број (17)
Пребројане важеће и неважеће гласачке листиће за члана Предсједништва БиХ, заједно са
плавом копијом обрасца ЗР – већински глас, бирачки одбор пакује у:
а) провидну пластичну већу врећу
б) плаву врећу
ц) сиву врећу.

Питање број (18)
Црвену копију обрасца ЗР – већински глас предсједник бирачког одбора:
а) ставља у сиву врећу са пребројаним важећим и неважећим гласачким листићима
б) ставља у коверту за предсједника бирачког одбора
ц) ставља у коверту за предсједника изборне комисије.

Питање број (19)
Предсједник бирачког мјеста је обавезан да преда изборној комисији запакован изборни
материјал:
а) одмах по завршетку свих активности, а најкасније 12 часова послије затварања бирачког мјеста
б) најкасније 10 часова послије затварања бирачког мјеста
ц) најкасније 14 часова послије затварања бирачког мјеста.
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Питање број (20)
По доласку у сједиште изборне комисије мобилни тим:
а) предаје комплетан изборни материјал изборној комисији
б) утврђује број потписа, броји неискоришћене и оштећене коверте са гласачким листићима и са
гласачком кутијом предаје изборној комисији
ц) утврђује број потписа, броји неискоришћене и оштећене коверте са гласачким листићима те их
пакује у провидну пластичну већу врећи, отвара гласачку кутију, броји коверте са гласачким
листићима које пакује у наранџасту врећу заједно са плавом копијом Обрасца бројног стања БСМ.
Надаље, предсједник мобилног тима попуњава Образац бројног стања БСМ, пакује извод из
Централног бирачког списка (ЦБС), Записник о раду бирачког одбора и Образац бројног стања БСМ
у провидну пластичну мању врећу и све то предају изборној комисији.

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