
 

 

 

ТЕСТ – УЗОРАК Б 

(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) 

 

За примопредају изборног материјала од и према Централној изборној комисији БиХ 

одговоран је: 

 

а) предсједник изборне комисије или члан изборне комисије којег он овласти 

б) предсједник бирачког одбора или члан бирачког одбора којег он овласти 

ц) предсједник изборне комисије или предсједник бирачког одбора. 

 

 

 

Питање број (2) 

 

По уласку на бирачко мјесто, час времена прије отварања бирачког мјеста, бирачки одбор 

обавља сљедеће активности: 

 

а) утврђује број имена на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) и број задужених гласачких 

листића 

 

б) евидентира посматраче, утврђује број имена на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) и 

број задужених гласачких листића 

 

ц) предсједник бирачког одбора одређује дужности сваком члану бирачког одбора и то евидентира у 

Записник о раду бирачког одбора Образац З3, идентифицира и евидентира све посматраче који су 

присутни на бирачком мјесту у Образац З4, бирачки одбор утврђује бројањем број задужених 

гласачких листића за сваки ниво, контролом извода из Централног бирачког списка (ЦБС) утврђује 

број имена на изводу, предсједник бирачког одбора уписује број имена извода из Централног 

бирачког списка (ЦБС) у Образац бројног стања БС у Ред 1 за сваки ниво и уписује број задужених 

гласачких листића у Ред 2 Обрасца за сваки ниво. 

 

 

 



 2 

 

Питање број (3) 

 

Час прије отварања бирачког мјеста, на бирачком мјесту са предсједником и члановима 

бирачког одбора могу да се налазе: 

 

а) акредитовани посматрачи за посматрање рада бирачког одбора 

б) замјеници чланова бирачког одбора 

ц) чланови изборне комисије. 

 

 

 

 

Питање број (4) 

 

Бирачко мјесто је отворено у времену: 

 

а) од 08.00 до 20.00 часова 

б) од 07.00 до 19.00 часова 

ц) од 07.00 до 20.00 часова. 

 

 

 

 

Питање број (5) 

 

Бирач преда члану бирачког одбора задуженом за идентификацију на редовном бирачком 

мјесту важећи  идентификациони документ и потврду коју је издала изборна комисија. Члан 

бирачког одбора утврди да се име бирача се не налази на изводу из Централног бирачког 

списка (ЦБС) за дато бирачко мјесто и тада ће: 

 

а) дописати име и презиме бирача на извод из Централног бирачког списка (ЦБС) иза посљедњег 

одштампаног имена, узети потврду бирача и дозволити бирачу да гласа 

 

б) оспорити бирачу право гласања на датом бирачком мјесту и упутити бирача у сједиште изборне 

комисије 

 

ц) обавијестити бирача да своје бирачко право може да оствари на бирачком мјесту за гласање 

непотврђеним гласачким листићима. 

 

 

Питање број (6) 

  

Да би посматрач могао да посматра рад мобилног тима и уписује примједбе у Записник о раду 

бирачког одбора за мобилни тим, потребно је: 

  

а) да у сједишту изборне комисије, прије отварања бирачких мјеста или на локацији на којој затекне 

мобилни тим (на основу плана кретања мобилног тима који добије од изборне комисије), дође до 

предсједника бирачког одбора, покаже акредитацију и преда свој важећи идентификациони 

документ, који остаје код предсједника мобилног тима док посматра рад мобилног тима 

б) довољно је да прати мобилни тим на њиховом путу  

ц) пријави се изборној комисији да ће надгледати рад мобилног тима. 
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Питање број (7) 

 

Ако бирач који гласа на редовном бирачком мјесту оштети један од четири гласачка листића 

која је добио, бирачком одбору враћа: 

 

а) оштећени гласачки листић и од члана бирачког одбора задуженог за издавање гласачких листића 

добија нови листић за исти изборни ниво, док задржава преостала три гласачка листића која није 

оштетио 

 

б) враћа сва четири гласачка листића и од члана бирачког одбора задуженог за издавање гласачких 

листића добија четири нова гласачка листића. 

 

 

Питање број (8) 

 

Због проблема на бирачком мјесту са једним бирачем, предсједник бирачког одбора је 

затворио бирачко мјесто на пола сата. Бирачки одбор ће свој рад након 19.00 часова 

продужити за: 

 

а) пола сата 

б) вријеме док посљедњи бирач не напусти бирачко мјесто. 

 

 

Питање број (9) 

 

Прије отварања гласачке кутије бирачки одбор треба да: 

 

а) запакује неискоришћени изборни материјал, а предсједник бирачког одбора заврши попуњавање 

Обрасца бројног стања БС 

 

б) направи велику радну површину од свих столова на којој ће бројати гласачке листиће и запакује 

неискоришћени изборни материјал 

 

ц) утврди број потписа бирача, број неискоришћених гласачких листића и број оштећених гласачких 

листића за сваки ниво, те ће предсједник бирачког одбора уписати те податке у Образац бројног 

стања БС, завршити његово попуњавање и потписати га и предсједник и сви чланови бирачког 

одбора. Након тога ће чланови бирачког одбора у провидне пластичне веће вреће запаковати 

неискоришћене и оштећене гласачке листиће (на свакој врећи ће уписати број бирачког мјеста и 

ниво гласачких листића који се налази у врећи црним маркером) и направити спајањем свих столова 

велику радну површину на којој ће бројати гласачке листиће. 

 

 

Питање број (10) 

 

Уколико приликом раздвајања гласачких листића бирачки одбор на захтјев члана бирачког 

одбора или акредитованог посматрача утврди да је гласачки листић без важећег заштитног 

знака (водени жиг), проглашава га: 

 

а) неважећим 

б) оштећеним. 
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Питање број (11) 

 

Приликом разврставања гласачких листића за један ниво бирачки одбор је пронашао 

гласачки листић који је поцијепан напола. На једном дијелу гласачког листића је бирач 

маркирао једну политичку партију. Бирачки одбор ће гласачки листић третирати као: 

  

а) неважећи остали гласачки листић 

б) важећи и глас за дату политичку партијз  

ц)  оштећени гласачки листић. 

 

 

Питање број (12) 

 

Уколико је бирач на гласачком листићу – ОТВОРЕНА ЛИСТА означио једног или више 

кандидата унyтар листе једне политичке партије и једног или више кандидата унyтар листе 

једне коалиције, гласачки листић је: 

 

а) важећи    

б) неважећи. 

 

 

Питање број (13) 

 

Уколико бирачки одбор има предсједника и два члана, процедура другог бројања (бројање 

гласова по кандидатима политичких субјеката) врши се на начин да: 

  

а) један члан бирачког одбора је читач, а један члан бирачког одбора је евидентичар 

 

б) предсједник бирачког одбора је читач, један члан бирачког одбора је контролор читача, а други 

члан бирачког одбора је евидентичар 

 

ц) предсједник бирачког одбора је читач, а два члана су евидентичари. 

 

 

Питање број (14) 

 

Уколико је бирачки одбор правилно обавио све активности на бирачком мјесту, прије 

отварања гласачке кутије у Обрасцу бројног стања БС, тест тачности је 0  (ред 10 Обрасца) 

када је: 

  

а) збир – број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС), број неискоришћених 

и број оштећених гласачких листића једнак укупном броју имена која се налазе на изводу из 

Централног бирачког списка (ЦБС) 

 

б) збир – број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС), број неискоришћених 

и број оштећених гласачких листића једнак броју задужених гласачких листића 

 

ц) укупан број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) једнак укупном броју 

гласачких листића у гласачкој кутији. 
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Питање број (15) 

 

Збир важећих гласова свих кандидата – ВЕЋИНСКИ ГЛАС мора да одговара броју потписа 

бирача на изводу из Централног бирачког списка за дато бирачко мјесто. 

 

а) тачно   

б) нетачно 

 

 

 

Питање број (16) 

 

На обрасцу ЗР – већински глас налазе се два теста тачности (ТЕСТ 1 и ТЕСТ 2) у који се 

уписују резултати подударања сљедећих података: 

  

а) број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС),  број важећих гласачких 

листића, број важећих гласачких листића – збир гласова за све кандидате 

 

б) број гласачких листића у гласачкој кутији и број важећих гласачких листића, број потписа бирача 

на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС) и збир важећих и неважећих гласачких листића 

 

ц) број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС), број гласачких листића у 

гласачкој кутији и збир важећих и неважећих гласачких листића.  

 

 

 

Питање број (17) 

 

Посматрач тражи од предсједника бирачког одбора копију попуњеног обрасца ЗР – већински 

глас. Предсједник бирачког одбора ће да: 

  

а) посматрача упути да може да попуни образац ЗР – већински глас за посматраче са жуте копије 

наведеног обрасца, која се налази истакнута на бирачком мјесту 

 

б) назове изборну комисију, обавијести је о захтјеву посматрача и тражи да изборна комисија копира 

образац и достави посматрачу. 

 

 

 

Питање број (18) 

 

Бирачки одбор за гласање у одсуству пребројане и комбинацијама увезане коверте, заједно са 

плавом копијом Обрасца бројног стања БСО пакује у: 

  

а) провидну пластичну већу врећу 

б) провидну пластичну мању врећу 

ц) црвену врећу. 
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Питање број (19) 

 

Оригинални образац бројног БС стања у корицама бирачки одбор ставља у: 

  

а) провидну пластичну мању врећу са Записником о раду бирачког одбора и изводом из Централног 

бирачког списка (ЦБС) 

 

б) провидну пластичну мању врећу са Записником о раду бирачког одбора и изводом из Централног 

бирачког списка (ЦБС) и помоћним обрасцима за други круг бројања гласова по кандидатима 

 

ц) коверту за Централну изборну комисију БиХ.  

 

 

 

Питање број (20) 

  

Поред запакованог изборног материјала предсједник бирачког одбора изборној комисији је 

дужан да преда: 

  

а) гласачку кутију 

б) неосјетљиви неискоришћени изборни материјал  

ц) параване које су коришћени за гласачке кабине. 

 

 

 

Број тачних одговора: ____________________________________________ 

 

Потпис предсједникa/члана изборне комисије: ____________________________ 

 


