На основу члана 34. 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 и 36/11) и члана 43. Пословника Републичке изборне комисије
(„Службени гласник РС“, број 5/12),
Републичка изборна комисија,
децембра 2019. године, донела је следећи

на

седници

одржаној

2.

ЗАКЉУЧАК
1. Уважавајући препоруке за унапређење изборног процеса,
садржане у препорукама Канцеларије за демократске институције и
људска права Организације за европску безбедност и сарадњу, Владе
Републике Србије и Радне група за сарадњу са Организацијом за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске
институције и људска права (КДИЉП) у координацији и праћењу
спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса,
Републичка изборна комисија ће, у складу са својим законским
овлашћењима, предузети следеће мере у циљу унапређења изборног
процеса:
1) организоваће обуке везане за рад у бирачким одборима на
спровођењу гласања;
2) упутством за спровођење избора за народне посланике, које
се доноси по расписивању избора, дефинисаће се следеће:
- домаћи и страни посматрачи моћи ће да прате рад како
органа за спровођење избора (Републичке изборне комисије и бирачких
одбора) тако и радних група и радних тела Републичке изборне комисије,
без ограничења;
- домаћи и страни посматрачи моћи ће да прате рад бирачких
одбора од примопредаје изборног материјала пре гласања од радног
тела Републичке изборне комисије до окончања примопредаје изборног
материјала радном телу Републичке изборне комисије после гласања у
седишту општине/града, укључујући и гласање ван бирачког места;
- домаћи и страни посматрачи моћи ће да прате статистичку
обраду резултата из записника о раду бирачких одбора, како у седишту
општине/града, тако и у седишту округа, односно Републичке изборне
комисије;
- домаћи посматрачи пријављени за посматрање рада
бирачких одбора неће морати да буду пријављени за тачно одређена,
појединачна бирачка места, већ ће бити пријављени за посматрање рада
бирачких одбoра на целој територији једне општине/града односно
стране државе, с тим да ће на бирачком месту моћи да буде присутан
само један посматрач испред истог удружења. Изузетно, посматрачи ће
се и даље пријављивати за конкретна бирачка места у заводима за
извршење заводских санкција, при чему ће за свако бирачко место моћи
да буду пријављена до два посматрача;
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- одмах по извршеној примопредаји изборног материјала после
гласања између бирачког одбора и радног тела, радно тело, у седишту
општине/града, скенираће записник о раду бирачког одбора на
спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор
народних посланика Народне скупштине и електронским путем га
доставити Републичкој изборној комисији, која ће га, без одлагања,
објавити на својој веб презентацији;
- уколико Републичка изборна комисија не добије записник о
раду бирачког одбора или ако, на основу записника о раду бирачког
одбора, утврди да резултати гласања нису логичко-рачунски исправни
тако да се не могу утврдити резултати гласања на том бирачком месту,
Републичка изборна комисија ће донети решење којим се констатује да
се на том бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, па ће
наложити поновно гласање на том бирачком месту за које се образује
нови бирачки одбор;
- сваки ће бирач имати право да, после гласања, од
Републичке изборне комисије захтева информацију о томе да ли је у
изводу из бирачког списка евидентиран да је гласао или не. Потписани
захтев ће се подносити непосредно, преко Писарнице Народне
скупштине или путем поште, а захтев ће се моћи поднети и путем веб
презентације Републичке изборне комкисије. У захтеву ће се обавезно
наводити лични подаци бирача (име, презиме и јединствени матични
број грађана) и назив општине/града и број бирачког места на којем је
бирач уписан у извод из бирачког списка, а уз захтев ће се обавезно
прилагати и очитана лична карта, односно фотокопија личне карте
бирача. Захтевом ће се моћи затражити и непосредан увид у извод из
бирачког списка, који ће се вршити у седишту Републичке изборне
комисије. О времену и месту увида у извод из бирачког списка
Републичка изборна комисија ће обавестити бирача телефоном или на
други погодан начин. Ради заштите података о личности осталих бирача,
увид ће се вршити уз употребу одговарајућег шаблона који ће тај увид
ограничити само на онај ред у изводу из бирачког списка који се односи
на подносиоца захтева.
3) правилима о раду бирачких одбора дефинисаће се следеће:
- бирачки одбор ће одредити члана или заменика члана
бирачког одбора који ће бити задужен за попуњавање контролног
формулара и вршење логичко-рачунске контроле резултата гласања
унетих у контролни формулар, уз обавезну проверу тачности уноса;
- у случају да бирачки одбор констатује или посумња да неки
бирач свој гласачки листић није убацио у гласачку кутију пре напуштања
бирачког места, без одлагања ће о томе обавестити полицију и радно
тело.
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2. Овај закључак, ради информисања, доставити Влади
Републике Србије и Радној групи за сарадњу са Организацијом за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларијом за демократске
институције и људска права (КДИЉП) у координацији и праћењy
спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса.
02 Број: 013-78/19
У Београду, 2. децембра 2019. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Владимир Димитријевић

