
 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

 

са  Конференције: „Одговор сектора кривичног правосуђа на пријетње исправности 

и интегритету избора“   23.-25.6.2022. године 

 

Учесници Конференције „Одговор сектора кривичног правосуђа на пријетње 

исправности и интегритету избора“ коју си чинили представници тужилаштава у Босни 

и Херцеговини, агенција за провођење закона у Босни и Херцеговини и представници 

Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, након дводневног рада су усагласили 

закључке и препоруке како слиједи: 

 

1. Неопходно је успоставити функционалнију координацију и континуирану сарадњу 

између Централне изборне комисије БиХ, тужилаштава у Босни и Херцеговини и 

полицијских агенција с циљем провођења проактивних и ефикасних истрага у 

предметима који се односе на злоупотребу бирачког права, фалсификовање резултата 

избора, утврђивање тачних резултата, те осталих предмета који могу имати знатног 

утицаја на интегритет изборног процеса.  

 

2. За тужиоце, судије и овлашћена службена лица потребно је, осигурати  континуирану 

обуку у организацији центара за едукацију судија и тужилаца и институција за обуку 

полицијских службеника, те у најкраћем року организовати  едукацију из области 

повреда изборног процеса, уз подршку Централне изборне комисије БиХ, Савјета 

Европе и Мисије ОЕБС-а у БиХ. 

 

3. Централна изборна комисија БиХ ће у ситуацијама када сматра да постоје елементи 

кривичног дјела о томе обавијестити надлежно тужилаштво које треба потом 

обезбиједити хитност у рјешавању пријава и давање повратне информације 

Централној изборној комисији БиХ како би иста у прописаним роковима могла 

поступити у складу са својим законским овлашћењима и изрећи прекршајну санкцију.  

 

4. Уједначено поступање у предметима повреде изборног процеса додатно се треба 

осигурати размјеном правовремених информација између правосудних органа у 

Централне изборне комисије БиХ. 

 

5. Неопходно је да судови адекватном и хармонизираном казненом политиком утичу на 

генералну превенцију ове врсте кривичних дјела. Зато се и едукацији судија из 

области изборног процеса мора посветити посебна пажња. При томе судови требају 

предмете из области изборног процеса рјешавати приоритетно, посебно у изборној 

години. У том смислу потребно је посветити посебну пажњу размјени судске и 

прекршајне праксе.  



 

6. Потребно је именовати контакт особе-официре за везу у свим тужилаштвима и 

полицијским агенцијама за комуникацију и сарадњу са Централном изборном 

комисијом БиХ и обезбједити адекватну организацију рада неопходну за праћење 

предстојећих општих избора у Босни и Херцеговини 

 

7. Позива се Мисија ОЕБС-а у БиХ да организује систем мониторинга одговора 

кривично-правног сектора БиХ на изборне преваре за Опште изборе 2022. године, на 

начин како је то урађено на претходним изборима, а у складу са мандатом Мисије 

ОЕБС-а у БиХ и Меморандумом о разумјевању између Централне изборне комисије 

БиХ и Мисије ОЕБС-а у БиХ. 

 

8. Предлаже се одржавање посебног састанка Стратешког форума за сарадњу 

тужилаштава и полицијских агенција на којем ће се разматрати сва актуелна питања 

из ове области и предложити конкретне мјере и активности на стратешком нивоу. 
 

 

9. Тужилаштва у БиХ  ће са надлежним полицијским агенцијама, а кроз рад оперативних 

форума за сарадњу одржати састанак и направити план проактивног дјеловања и 

активности које ће се проводити како би се обезбиједио адекватан одговор на 

евентуалне злоупотребе у току изборне године. 
 

10. Тужилаштва ће активно објављивати информације користећи све доступне канале 

комуникације како би јавност била упозната с активностима које предузимају и 

оствареним резултатима везаним за процесуирање изборних превара,. 

 

11. Учесници Конференције изражавају захвалност Мисији ОЕБС-а у Босни и 

Херцеговини и Савјету Европе у Босни и Херцеговини на подршци у организовању 

ове Конференције. 

 

 

 

 

 
 
 

 


