ОДГОВОРИ СА ПОЈАШЊЕЊЕМ

Питање број (1) – тачан одговор Ц
Централна изборна комисија БиХ обезбјеђује бирачким мјестима изборни материјал који
обухвата осјетљиви и остали изборни материјал. Осјетљиви изборни материјал чине:
1. гласачки листићи
2. обрасци из члана 91. Правилника о спровођењу избора у БиХ
3. изводи из коначног Централног бирачког списка по бирачким мјестима.

Питање број (2) – тачан одговор Б
Кандидатске листе припадају осталом изборном материјалу. Остали изборни материјал обухвата и
дио потрошног материјала (постери, гласачке кабине и др.).

Питање број (3) – тачан одговор А
За примопредају изборног материјала од и према Централној изборној комисији БиХ одговоран је
предсједник изборне комисије или члан изборне комисије којег он овласти.

Питање број (4) – тачан одговор А
Изборна комисија дан прије, а најкасније 12 часова прије отварања бирачких мјеста, доставља
изборни материјал на бирачко мјесто. Изборни материјал обухвата: извод из Централног бирачког
списка за одређено бирачко мјесто; одговарајући број гласачких листића; одговарајући број
гласачких кутија; комплет образаца за бирачко мјесто; кандидатске листе, односно плакате с
изгледом гласачких листића на којима се гласа у тој изборној јединици; плакате с упутствима
о начину гласања и информативним садржајима за бираче; Записник о раду бирачког одбора
(ЗАРБО) и потрошни материјал према спецификацији из Обрасца З1 Записника о раду
бирачког одбора неопходан за процес гласања и бројања гласачких листића.

Питање број (5) – тачан одговор Ц
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: 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 (6) – тачан одговор Б
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 акредитовани посматрачи политичких субјеката, удружења и међународни
посматрачи
Акредитовани посматрачи могу да посматрају и све активности органа за који су се акредитовали да
посматрају. Предсједник бирачког одбора у Записник о раду бирачког одбора у Образац З2 уписује
име и презиме посматрача и број акредитације посматрача који је посматрао радње бирачког одбора
дан прије одржавања избора.

II – PRIJE OTVARANJA BIRAČKOG MJESTA
Питање број (7) – тачан одговор Ц
По уласку на бирачко мјесто, час времена прије отварања бирачког мјеста, бирачки одбор обавља
сљедеће активности: предсједник бирачког одбора одређује дужности сваком члану бирачког
одбора и то евидентира у Записник о раду бирачког одбора Образац З3, идентификује и
евидентира све посматраче који 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.
Бирачки одбор све изборне активности обавља редослиједом који је прописан. С обзиром на то да се
на општим гласа за четири нивоа власти и да бирачки одбор у времену од једног сата до отварања
бирачког мјеста има обавезу да преброји велики број задужених гласачких листића, потребно је да
бирачки одбор одмах по уласку на бирачко мјесто почне да пребројава гласачке листиће, док ће
предсједник бирачког одбора радити своје прописане активности.
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Питање број (8) -– тачан одговор Ц
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 10, како је прописано
чланом 7. став (1) Правилника о спровођењу избора у Босни и Херцеговини.

Питање број (9) – тачан одговор Ц
Бирачки одбори на редовном бирачком мјесту за опште изборе добијају гласачке листиће за 4 нивоа
власти, осим бирачких одбора у Брчко дистрикту БиХ који добијају гласачке листиће у
зависности од ентитетског држављанства.

Питање број (10) – тачан одговор А
Час прије отварања бирачког мјеста, на бирачком мјесту са предсједником и члановима бирачког
одбора могу да се налазе акредитовани посматрачи за посматрање рада бирачког одбора.

Питање број (11) – тачан одговор Ц
Све радње на бирачком мјесту могу да посматрају акредитовани посматрачи политичких
субјеката, посматрачи удружења и међународни посматрачи.

Питање број (12) – тачан одговор Б
У случају да бирачки одбор, приликом ручног бројања примљених гласачких листића за сваки
изборни ниво, утврди да је у пакетима гласачких листића мањи број гласачких листића од
предвиђеног броја, а утицао би на процес гласања због недостатка гласачких листића, дужан је да
одмах по утврђивању ове неправилности обавијести општинску/градску изборну комисију.

Питање број (13) – тачан одговор Ц
Записник о раду бирачког одбора састоји се од:
а) Записника I – Записник о раду бирачког одбора дан уочи одржавања избора
б) Записника II – Записник о раду бирачког одбора дан одржавања избора.
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III – ОТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЈЕСТА
Питање број (14) – тачан одговор Б
У Образац З4 Записника о раду бирачког одбора на дан избора (ЗАРБО) уписују се подаци о
присутним акредитованим посматрачима на дан избора.

Питање број (15) – тачан одговор Б
У Образац З7 Записника о раду бирачког одбора на дан избора (ЗАРБО) уписују се подаци о
удаљавању лица са бирачког мјеста.

Питање број (16) – тачан одговор Ц
У Образац З8 Записника о раду бирачког одбора на дан избора (ЗАРБО) уписују се подаци о
времену затварања бирачког мјеста.

Питање број (17) – тачан одговор Б
Да би бирач остварио своје бирачко право, потребно је да 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 Херцеговина.

Питање број (18) – тачан одговор Б
Бирачко мјесто је отворено у времену од 07.00 до 19.00 часова.
IV – ИЗБОРНИ ДАН – ГЛАСАЊЕ
Питање број (19) – тачан одговор А
Петочлани бирачког одбора има предсједника и четири члана, који су распоређени према
редослиједу радњи које се обављају на бирачком мјесту: контрола реда, идентификација бирача,
издавања гласачких листића и контрола гласачке кутије.

Питање број (20) – тачан одговор Б
Члан бирачког одбора задужен за идентификацију провјерава идентитет бирача на основу једног од
сљедећих важећих докумената које је издала Босна и Херцеговина лична карта, пасош и возачка
дозвола.
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Питање број (21) – тачан одговор Б
На бирачком мјесту за гласање у одсуству гласају бирачи који имају статус расељеног лица.

Питање број (22) – тачан одговор А
На бирачком мјесто за гласање непотврђеним гласачким листићима право гласања остварују:
1. бирачи уписани у извод из Централног бирачког списка за гласање изван БиХ, а на дан
одржавања избора затекну се у земљи
2. редовни бирачи који се не налазе на закљученом изводу из Централног бирачког списка, а
посједују важећи идентификациони документ и потврду о мјесту пребивалишта, односно
уколико се ради о бирачима у Брчко дистрикту БиХ поред наведених докумената и доказ о
ентитетском држављанству.

Питање број (23) – тачан одговор Ц
Бирач који је први пут уписан у Централни бирачки списак (ЦБС) од дана закључења Централног
бирачког списка (ЦБС) до дана избора, а који бирачком одбору преда потврду коју је издао центар за
бирачки списак и којом потврђује да се име не налази уписано ни на једном изводу из Централног
бирачког списка (ЦБС), омогућено је гласање на бирачком мјесту за издавање непотврђених
гласачких листића.

Питање број (24) – тачан одговор Б
Бирач који се налази на списку који је доставила Централна изборна комисија БиХ о држављанима
БиХ који су уписани на извод из Централног бирачког списка (ЦБС) за гласање изван земље, а
вратио се у БиХ, омогућено је да гласају на бирачком мјесту за издавање непотврђених гласачких
листића.

Питање број (25) – тачан одговор А
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.

Питање број (26) – тачан одговор Б
Да би посматрао активности бирачког одбора, акредитовани посматрач мора да буде акредитован
за посматрање рада бирачког одбора, да има важећи идентификациони документ и
акредитацију (беџ) видно окачен на себи.
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Питање број (27) – тачан одговор Ц
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 обавијестити бирача да своје бирачко право може да оствари на
бирачком мјесту за гласање непотврђеним гласачким листићима.

Питање број (28) – тачан одговор А
У извод из Централног бирачког списка, у дио за потпис бирача који је слијеп, неписмен или
физички неспособан и користи помоћ другог лица приликом гласања, члан бирачког одбора задужен
за идентификацију уписује ознаку XX.

Питање број (29) – тачан одговор А
Бирач који промијени пребивалиште из једне општине (основне изборне јединице) А у другу
општину (основну изборну јединицу) Б у периоду од закључења коначног Централног бирачког
списка (ЦБС) до дана одржавања избора, бирачко право ће остварити у општини А, односно
општини у којој је имао пријављено пребивалиште прије закључења коначног Централног
бирачког списка.

Питање број (30) – тачан одговор А
На бирачком мјесту за гласање у одсуству бирачу се издаје коверта са комбинацијом гласачких
листића општине за коју бирач има право гласа, што је евидентирано у изводу из Централног
бирачког списка (ЦБС).

Питање број (31) – тачан одговор Ц
Члан бирачког одбора задужен за идентификацију 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 се потписати 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 (32) – тачан одговор А
Бирачу који се након идентификације не жели да потпише у извод из Централног бирачког списка
(ЦБС) бирачки одбор не издаје гласачке листиће све док се бирач не потпише идентично као на
идентификационом документу.
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Питање број (33) – тачан одговор Б
На бирачком мјесту за гласање непотврђеним гласачким листићима бирач који посједује личну карту
захтијева од члана бирачког одбора да гласа. Члан бирачког одбора ће упутити бирача у изборну
комисију да добије потврду од изборне комисије за гласање непотврђеним гласачким
листићима.

Питање број (34) – тачан одговор Б
Мобилни тим обилази бираче који су везани за своје домове због болести/старости према плану
обиласка тих бирача који је израдила изборна комисија.

Питање број (35) – тачан одговор А
Да би посматрач могао да посматра рад мобилног тима и уписује примједбе у Записник о раду
бирачког одбора за мобилни тим, потребно је 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.

Питање број (36) – тачан одговор А
Уколико бирач у гласачку кутију 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 у Записник о
раду бирачког одбора евидентирати овај случај записујући и податке са идентификационог
документа бирача.

Питање број (37) – тачан одговор Б
Ако бирач који гласа у одсуству оштети један од четири гласачка листића, бирачком одбору враћа
коверту са сва четири гласачка листића и од члана бирачког одбора задуженог за издавање
гласачких листића добија нову коверту са четири нова гласачка листића.

Питање број (38) – тачан одговор А
Ако бирач који гласа на редовном бирачком мјесту оштети један од четири гласачка листића која је
добио, бирачком одбору враћа 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.
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Питање број (39) – тачан одговор Ц
Предсједник бирачког одбора може да са брачког мјеста удаљи свако лице које нарушава ред. Свако
удаљавање с бирачког мјеста треба да се забиљежи у Образац З7 Записника о раду бирачког одбора.

Питање број (40) – тачан одговор Б
Предсједника и чланове бирачког одбора који својим активностима наруше континуитет гласања,
односно поступају супротно правилима у току гласања или бројања гласачких листића, може да са
бирачког мјеста удаљи општинска/градска изборна комисија.

ЗАТВАРАЊЕ БИРАЧКОГ МЈЕСТА
Питање број (41) – тачан одговор Б
Предсједник бирачког одбора у 18.45 часова (петнаест минута прије затварања бирачког мјеста) ће
обавијестити све у и изван бирачког мјеста да ће бирачко мјесто бити затворено у 19.00 часова.

Питање број (42) – тачан одговор А
Због проблема на бирачком мјесту са једним бирачем, предсједник бирачког одбора је затворио
бирачко мјесто на пола сата. Бирачки одбор ће свој рад иза 19.00 сати продужити за пола часа.

Питање број (43) – тачан одговор Ц
Након што посљедњи бирач напусти бирачко мјесто у 19.00 часова, предсједник бирачког одбора ће
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 (44) – тачан одговор Ц
Након завршеног процеса гласања мобилни тим предаје изборни материјал општинској/градској
изборној комисији
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БРОЈАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА НА БИРАЧКОМ
МЈЕСТУ И ПАКОВАЊЕ
Питање број (45) – тачан одговор Ц
Прије отварања гласачке кутије бирачки одбор треба да: 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, заврши његово
попуњавање и потпише 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 (46) – тачан одговор Б
Кад предсједник бирачког одбора отвори гласачку кутију, истресе њен садржај на радну површину и
свима покаже да је гласачка кутија празна, бирачки одбор разврстава гласачке листиће према боји
у 4 групе, предсједник бирачког одбора 3 групе гласачких листића ставља у три различите
провидне мање пластичне вреће, а на столу оставља групу гласачких листића сиве боје.
Правилником о начину спровођења избора утврђен је редослијед бројања гласачких листића тако да
се прво броје гласачки листићи за чланове Предсједништва БиХ, који су сиве боје, затим гласачки
листићи за Парламентарну скупштину БиХ, који су плаве боје, након тога у ФБиХ гласачки листићи
за Парламент ФБиХ, листићи љубичасте боје и гласачки листићи за скупштине кантона, који су
бордоцрвене боје, а у РС гласачки листићи за Предсједника и потпредсједнике РС, који су жуте боје
и Народну скупштину РС, који су смеђе боје.

Питање број (47) – тачан одговор А
Гласачки листићи се штампају у различитим бојама, у зависности од изборног нивоа и то за
изборне нивое у Федерацији БиХ:
Предсједништво БиХ – гласачки листић је СИВЕ боје,
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ – гласачки листић је ПЛАВЕ боје,
Представнички дом Парламента Федерације БиХ – гласачки листић је ЉУБИЧАСТЕ боје
Кантоналне скупштине – гласачки листић је БОРДОЦРВЕНЕ боје.

Питање број (48) – тачан одговор Б
Гласачки листићи се штампају у различитим бојама, у зависности од изборног нивоа и то за
изборне нивое у Републици Српској:
Предсједништво БиХ – гласачки листић је СИВЕ боје
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ – гласачки листић је ПЛАВЕ боје
Предсједник и потпредсјединици Републике Српске – гласачки листић је ЖУТЕ боје
Народна скупштина Републике Српске – гласачки листић је СМЕЂЕ боје.
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Питање број (49) – тачан одговор А
По систему ВЕЋИНСКОГ ГЛАСА бирачи гласају за:
1. Предсједништво БиХ
2. Предсједника и потпредсједнике РС.

Питање број (50) – тачан одговор Б
По систему ОТВОРЕНА ЛИСТА бирачи гласају за:
а) Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ
б) Представнички дом Парламента Федерације БиХ
ц) Народну скупштину Републике Српске
д) Кантоналне скупштине.

Питање број (51) – тачан одговор Ц
Гласачки листићи који се не броје у утврђеној фази редослиједа бројања, пакују се у ПРОВИДНЕ
пластичне вреће посебно за сваки изборни нивоу и одлажу на начин да их сви присутни могу да
виде.

Питање број (52) – тачан одговор Б
Бирачки одбор у Брчко дистрикту БиХ прво броји гласачке листиће за ентитет РС прописаним
редослиједом, па гласачке листиће за ентитет ФБиХ прописаним редослиједом.

Питање број (53) – тачан одговор Б
Током бројања гласачких листића посматрачи се не могу да мијењају и они који су се затекли
затекли у 19.00 часова, приликом затварања бирачког мјеста, могу да посматрају активности
бирачког одбора до краја и могу да напусте бирачко мјесто кад год пожеле.

Питање број (54) – тачан одговор Б
Бирачки одбор у ФБиХ броји гласачке листиће сљедећим редослиједом: Предсједништво БиХ,
Парламентарна скупштина БиХ, Парламент ФБиХ, кантонална скупштина.
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Питање број (55) – тачан одговор А
Бирачки одбор у РС броји гласачке листиће сљедећим редослиједом: Предсједништво БиХ,
Парламентарна скупштина БиХ, Предсједник и потпредсјединици РС, Народна скупштина
РС.

Питање број (56) – тачан одговор А
По завршетку раздвајања гласачких листића по нивоима на бирачком мјесту у Федерацији БиХ прво
се броје гласачки листићи за ПРЕДСЈЕДНИШТВО БИХ.

Питање број (57) – тачан одговор А
По завршетку раздвајања гласачких листића по нивоима на бирачком мјесту у Републици Српској
прво се броје гласачки листићи за ПРЕДСЈЕДНИШТВО БИХ.

Питање број (58) – тачан одговор А
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 неважећим.

Питање број (59) – тачан одговор Ц
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 их неважећим и број тих листића обавезно уписују у Записник о раду бирачког
одбора у Образац З6.

Питање број (60) – тачан одговор А
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 у категорију
неважећих осталих гласачких листића.
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Питање број (61) – тачан одговор Ц
Приликом разврставања гласачких листића једног нивоа бирачки одбор је пронашао гласачки листић
на чијој полеђини пише “ПОШТА”. Предсједник бирачког одбора ће 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.

Питање број (62) – тачан одговор Б
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 важећи и глас за дату
политичку партију.

Питање број (63) – тачан одговор Б
Уколико је на гласачком листићу за Предсједништво БиХ (изборна једница 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 неважећи.

Питање број (64) – тачан одговор Б
Уколико је бирач на гласачком листићу – ОТВОРЕНА ЛИСТА означио квадратић испред назива
једне политичке партије и једног независног кандидата, гласачки листић је неважећи.

Питање број (65) – тачан одговор Б
Уколико је бирач на гласачком листићу – ОТВОРЕНА ЛИСТА означио једног или више кандидата
унутар листе једне политичке партије и једног или више кандидата унутар листе једне коалиције,
гласачки листић је неважећи.

Питање број (66) – тачан одговор Б
Гласачки листић који на којем су означена два кандидата и то један из једне политичке партије и
један из коалиције је неважећи остали листић.

Питање број (67) – тачан одговор Ц
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 важећи и биће рачунат глас за политичку партију и глас за кандидата.
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Питање број (68) – тачан одговор Ц
Уколико бирачки одбор има предсједника и два члана, процедура другог бројања (бројање гласова
по кандидатима политичких субјеката) врши се на начин да је предсједник бирачког одбора читач,
а два члана су евидентичари.
На бирачким мјестима са трочланим бирачким одбором (предсједника и два члана) процедуру
бројања гласова по кандидатима раде предсједник и два члана бирачког одбора и у том тиму нема
контролора читача.

Питање број (69) – тачан одговор Б
Уколико бирачки одбор има предсједника и четири члана, процедуру другог бројања (бројање
гласова по кандидатима политичких субјеката) врши тим од 4 члана бирачког одбора.

Питање број (70) – тачан одговор Ц
Други круг бројања (бројање гласова по кандидатима политичких субјеката) представља бројање
гласова за кандидате у оквиру политичких субјеката уз коришћење Помоћног обрасца за
бројања гласова по кандидатима.

Питање број (71) – тачан одговор А
Приликом бројања гласачких листића – ОТВОРЕНА ЛИСТА укупан број гласова за сваког
кандидата утврђује се коришћењем ПОМОЋНОГ обрасца.

Питање број (72) – тачан одговор Б
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 збир – број
потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС), број неискоришћених и број
оштећених гласачких листића једнак броју задужених гласачких листића.

Питање број (73) – тачан одговор Б
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.
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Питање број (74) – тачан одговор А
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.

Питање број (75) – тачан одговор Б
Збир важећих гласова свих кандидата – ВЕЋИНСКИ ГЛАС одговара броју потписа бирача на
изводу из Централног бирачког списка за дато бирачко мјесто само уколико су сви бирачи
правилно гласали, односно није било неважећих (неозначених и осталих) гласачких листића.

Питање број (76) – тачан одговор Ц
Приликом бројања гласачких листића по политичким субјектима – ОТВОРЕНА ЛИСТА утврђено је
да је једна политичка партија добила 250 гласова. Сваки кандидат унутар листе наведене политичке
партије, која се састоји од 10 кандидата, може да има највише 250 гласова.

Питање број (77) – тачан одговор А
За политичке субјекте који нису добили гласове предсједник у рубрике за гласове кандидата тих
политичких субјеката уписује ЧЕТИРИ НУЛЕ (0000).

Питање број (78) – тачан одговор А
Предсједник бирачког одбора све обрасце ЗР (већински глас и отворена листа) попуњава црвеном
оловком.

Питање број (79) – тачан одговор А
Предсједник бирачког одбора у обрасцу ЗР – већински глас попуњава податке сљедећим
редослиједом: 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.
Предсједник бирачког одбора попуњава све обрасце, између осталих и Образац ЗР – већински глас,
на начин да прати редослијед радњи које бирачки одбор извршава. Редослијед попуњавања обрасца
прати редослијед радњи бирачког одбора.
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Питање број (80) – тачан одговор Ц
На обрасцу ЗР – већински глас налазе се два теста тачности (ТЕСТ 1 и ТЕСТ 2) у који се уписују
резултати подударања број потписа бирача на изводу из Централног бирачког списка (ЦБС),
број гласачких листића у гласачкој кутији и збир важећих и неважећих гласачких листића.
На обрасцу ЗР – већински глас се налазе два поља која имају назив Тест тачности и служе бирачком
одбору да послије завршених одређених радњи контролишу исправност свог рада. ТЕСТ 1 је поље
три са лијеве стране обрасца ЗР – већински глас. Након што предсједник упише у поље један број
потписа и у поље два укупан број гласачких листића, предсједник упоређује та два броја како би
утврдио да су сви бирачи који су гласали потписали се на изводу из Централног бирачког списка
(ЦБС) и убацили своје гласачке листиће у гласачку кутију. ТЕСТ 2 је поље девет са лијеве стране
обрасца ЗР – већински глас и служи предсједнику бирачког одбора за провјеру податка да ли су сви
гласачки листићи пронађени у гласачкој кутији пребрајни и сврстани у категорију или важећих или
неважећих гласачких листића.

Питање број (81) – тачан одговор Ц
Предсједник бирачког одбора потписује Образац ЗР – отворена листа на свим бијелим
оригиналним страницама.

Питање број (82) – тачан одговор А
Записник о раду бирачког одбора и одговарајуће обрасце потписују сви чланови бирачког
одбора (или њихови замјеници ако су ангажовани у тренутку потписивања тих записника).

Питање број (83) – тачан одговор А
Посматрач тражи од предсједника бирачког одбора копију попуњеног обрасца ЗР – већински глас.
Предсједник бирачког одбора ће посматрача упутити да може да попуни образац ЗР – већински
глас за посматраче са жуте копије наведеног обрасца, која се налази истакнута на бирачком
мјесту.

Питање број (84) – тачан одговор А
Неискоришћени гласачки листићи пакују се у оригиналне кутије гласачких листића и затим у
ПРОВИДНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ.

Питање број (85) – тачан одговор А
Оштећени гласачки листићи пакују се у коверту и затим у ПРОВИДНУ ЗАШТИТНУ ВРЕЋУ.
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Питање број (86) – тачан одговор Ц
Пребројане важеће и неважеће гласачке листиће за члана Предсједништва БиХ, заједно са плавом
копијом обрасца ЗР – већински глас, бирачки одбор пакује у сиву врећу.
Боја гласачког листића одговара боји вреће у коју се пакују важећи и неважећи гласачки листићи.

Питање број (87) – тачан одговор Б
На бирачком мјесту за гласање непотврђеним гласачким листићима неискоришћене и оштећене
коверте са гласачким листићима бирачки одбор пакује у провидну пластичну већу врећу.
Бирачки одбор у зелену врећу пакује коверте са гласачким листићима које су се налазиле у гласачкој
кутији. У мању провидну пластичну мању у пакују Записник о раду бирачког одбора и Образац
бројног стања БСН оригинал у корицама. Извод из Централног бирачког списка (ЦБС) предсједник
бирачког одбора треба да преда изборној комисији неупакован, јер је изборна комисија дужна да
податке са извода прослиједи у Главни центар за бројање у електронској форми.

Питање број (88) – тачан одговор Ц
Бирачки одбор за гласање у одсуству пребројане и увезане коверте, по комбинацијама, заједно са
плавом копијом Обрасца бројног стања БСО пакује у црвену врећу.
Бирачки одбор за гласање у одсуству у провидну пластичну већу врећу пакује неискоришћене и
оштећене коверте са гласачким листићима, а у провидну пластичну мању врећу пакује извод из ЦБС,
Записник о раду бирачког одбора и Образац бројног стања БСО оригинал у корицама.

Питање број (89) – тачан одговор Б
Црвену копију обрасца ЗР – већински глас предсједник бирачког одбора ставља у коверту за
предсједника бирачког одбора.
Обрасци ЗР и већински глас и отворена листа израђени су у пет копија. Оригинал бијела копија се
доставља Централној изборној комисији БиХ, плава копија се ставља у врећу са пребројаним
важећим и неважећим гласачким листићима, зелена копија се ставља у коверту за предсједника
изборне комисије, жуту копију предсједник бирачког одбора лијепи на зид бирачког мјеста да сви
могу да виде изборне резултате и црвена копија остаје предсједнику бирачког одбора.

Питање број (90) – тачан одговор А
Плаве копије обрасца ЗР – отворена листа за ниво Представнички дом Парламентарне скупштине
БиХ предсједник бирачког одбора ставља у плаву врећу са пребројанима важећим и неважећим
гласачким листићима.
Обрасци ЗР и већински глас и отворена листа израђени су у пет копија. Оригинал бијела
копија се доставља Централној изборној комисији БиХ, плава копија се ставља у врећу са
пребројаним важећим и неважећим гласачким листићима, зелена копија се ставља у коверту
за предсједника изборне комисије, жуту копију предсједник бирачког одбора лијепи на зид
бирачког мјеста да сви могу да виде изборне резултате и црвена копија остаје предсједнику
бирачког одбора.
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Питање број (91) – тачан одговор Ц
Оригинални образац бројног БС стања у корицама бирачки одбор ставља у коверту за Централну
изборну комисију БиХ.

Питање број (92) – тачан одговор А
Предсједник бирачког мјеста је обавезан предати изборној комисији запакован изборни материјал
одмах по завршетку свих активности, а најкасније 12 сати послије затварања бирачког мјеста.

Питање број (93) – тачан одговор Ц
Бирачки одбор доставља изборној комисији вреће са изборним материјалом запечаћене
пластичним печатом који на себи има серијски број састављан од слова БА и 6 цифара.

Питање број (94) – тачан одговор А
Поред запакованог изборног материјала предсједник бирачког одбора изборној комисији је дужан да
преда гласачку кутију.
Предсједник бирачког одбора је обавезан изборној комисији да преда гласачку кутију, јер је она
стално материјално средство изборне комисије и користи се и на наредним изборима. Преостали
неосјетљиви изборни материјал предсједник бирачког одбора нема обавезу да врати изборној
комисији.

Питање број (95) – тачан одговор Ц
По доласку у сједиште изборне комисије мобилни тим: 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, пакују 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.

Питање број (96) – тачан одговор А
Након утврђивања резултата гласања и пакирања материјала, бирачки одбор одмах а најкасније 12
сати након затварања бирачког мјеста доставља изборни материјал изборној комисији, која
провјерава да ли је материјал спакован на прописан начин и потврђује пријем у примопредајном
обрасцу изборног материјала БО-ИК.
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Питање број (97) – тачан одговор Б
Уколико бирачки одбор не утврди правилно изборне резултате, општинска/градска изборна
комисија, уз сагласност Централне изборне комисије БиХ, може да наложи ОТВАРАЊЕ ВРЕЋЕ
СА ГЛАСАЧКИМ ЛИСТИЋИМА.

Питање број (98) – тачан одговор Б
Поновно отварање вреће врши се само за изборне нивое гдје је дошло до неправилног
утврђивања резултата гласања.

Питање број (99) – тачан одговор Б
Правилно обједињавање резултата обавља исти бирачки одбор који је радио на бирачком
мјесту на којем нису правилно утврђени изборни резултати, посебно формиран бирачки одбор
или посебан тим за бројање, о чему одлучује општинска/градска изборна комисија.

Питање број (100) – тачан одговор А
Предсједник бирачког одбора обавезан је, према распореду који утврди Централна изборна комисија
БиХ, општинској/градској изборној комисији доставити сљедеће податке:
а) да ли је бирачко мјесто отворено на вријеме
б) да ли је након проведеног гласања бирача бирачко мјесто затворено на вријеме
ц) колико бирача је на бирачком мјесту гласало и то најмање два пута током дана избора, као
и у додатним терминима ако то изборна комисија затражи.
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