Реакције Централне изборне комисије БиХ на нетачне медијске и
друге објаве и коментаре
ЦИК БиХ ће у скаду са законом штитити изборни процес, што укључује и
реаговање на све неистините информације којима се покушава нанијети
штета, урушавањем повјерења градјана у исти.
ЦИК БиХ очекује од медија и медијских радника да поступају у складу са
кодексима које су прописали Регулаторна агенција за комуникације БиХ и
Савјет за штампу у БиХ.
ЦИК БиХ ће настојати редовно ажурирати овај документ реагујући на све
нетачне и неитините информације које по свом значају могу озбиљно
угрозити повјерење грађана у изборни процес, а све са циљем заштите
интегритета изборног процеса у Босни и Херцеговини.

Нетачно
Медији
:
„Дневни
аваз“,
„Вечерњи
лист“,
„Вечерње
новости“
Наслови: „СИПА и истражитељи
Тужилаштва БиХ упали у ЦИК“,
„ СИПА истражује брисање
дописних
гласова
Хрвата“,
„СИПА чешљала документе“
Датум објаве: 18. и 19.05.2021.год.

Тачно
***

Централна изборна комисија БиХ је
путем саопштења за јавност
обавјестила јавност да се не ради ни
о каквом „упаду“ СИПА-е у ЦИК
БиХ већ да су истражитељи
Тужилаштва БиХ и СИПА-е у
контакту са ЦИК БиХ већ неколико
седмица по питању одређене
кривичне пријаве по којој су, као
- Наведени медији објавили
истражитељи дужни да поступају.
вијест да су „припадници
СИПА-е упали у просторије
Поступајућа тужитељица је од
Централне изборне комисије
Централне изборне комисије БиХ
БиХ
и
да
чешљају
дописом тражила на увид одређену
документацију
те
се
документацију
која
ће
инсинуира да су се масовно
истражитељима бити уступљена по
одбацивале пријаве бирача да
устаљеној
процедури.
гласају путем поште а да су се
након тога одбацивали и
И у досадашњем раду Централна

листићи оних који су гласали изборна комисија БиХ је по
путем поште из иностранства. захтјевима било којег тужилаштва
или
полицијске
агенције
достављала информације и тражену
документацију и тако ће поступати
и
убудуће.
Према
информацијама
којим
располаже Централна изборна
комисија
БиХ
ради
се
предистражним радњама, а на
основу кривичних пријава које се
односе на гласање бирача путем
поште из иностранства.

Нетачно
Политички субјект : СНСД
Наслов: „ЦИК наставља са
креирањем општег хаоса“
Датум објаве: 03.11.2020.године

- Неистините
тврдње
гласноговорника СНСД-а да
„ЦИК БиХ наставља са
манипулацијама и креирањем
општег хаоса“ а чију су изјаву
пренијели поједини медији у
БиХ.
- Он тврди да је приједлог да
заражени грађани шаљу свој
налаз Централној изборној
комисији БиХ неодржив,
конфузан и компликован.
- Сличне тврдње су износили и
други појединци из СНСД-а.

Тачно
***
Правилником о допунама и измјени
Правилника о провођењу избора у
Босни и Херцеговини је детаљно
прописана процедура остваривања
права на гласање бирача који су
позитивни на ЦОВИД-19 и/или
бирача којима је одређена изолација
или су хоспитализовани.
Да би остварио бирачко право,
бирач позитиван на ЦОВИД-19
и/или бирач којем је одређена
изолација или је хоспитализиран
дужан је најкасније у року од 72
часа прије дана избора лично (путем
е-маила, фаxа или телефонских
апликација оспособљених за пријем
докумената, односно фотографија
докумената) или путем другог лица,
доставити
изборној
комисији
(општинској/градској) захтјев за

гласање
путем
ковертираног
гласачког
листића,
односно
медицински налаз који потврђује да
је позитиван на ЦОВИД-19 и/или
акт надлежног органа којим му је
одређена
изолација
или
хоспитализација.
Бирач којем је дијагностиковано
обољење ЦОВИД-19 након истека
рока од 72 часа прије дана избора,
или на сам дан избора, захтјев за
гласање је дужан доставити
најкасније на дан избора.
Такође,
јасно
је
прописана
процедура именовања посебног
мобилног тима и начин рада тог
мобилног тима а што је у
надлежности изборних комисија
основних изборних јединица.
Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

Нетачно

Тачно

Медиј : мојабањалука.инфо
Наслов:
"Нечувена
крађа
***
гласова: ЦИКнуо списак бирача
ван БиХ“
Управо је Централна изборна
Датум објаве: 27.10.2020.године
комисија БиХ одмах по сазнању о
могућим злоупотребама у процесу
подношења пријава за гласање
изван БиХ одмах реаговала и о томе
- Неистинити
наводи:
информисала јавност. Први пут је
„Централна изборна комисија
на wеб страници ЦИК БиХ објављен
БиХ игнорисала пријаве
Извод из Централног бирачког
бирача који су прије готово
списка за гласање изван БиХ и
мјесец
дана
уложили
позвани су сви бирачи који утврде
приговоре на прелиминарни
да их је неко без њиховог знања и
списак бирача који гласају

ван БиХ! Другим ријечима,
Централна изборна комисија
је одлучила да фалксификује
изборе и поништи вољу
бирача.“

мимо њихове воље пријавио да
гласају изван БиХ да Централној
изборној комисији БиХ доставе
овјерену Изјаву о томе.
Такође је Централна изборна
комисија БиХ информисала јавност
да уколико након закључења
Централног бирачког списка име
неког од таквих бирача остане на
Изводу за гласање изван БиХ ти
бирачи своје бирачко право
остварују на бирачком мјесту за
гласање на непотврђеним гласачким
листићима у својој општини/граду
гдје имају пребивалиште у БиХ, а
гласачки пакет који у њихово име
поштом
буде
достављен
из
иностранства неће се бројати.
Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

Нетачно
Политички субјект : Народ и
правда
Наслов: Саопштење за јавност
Датум објаве: 27.10.2020.године

- Неистинити наводи „Из
Народа и Правде изражавају
забринутост за интегритет
изборног процеса с обзиром
на то да Централна изборна
комисија ни до данас није
доставила критерије са
инструкцијама за избор
чланова бирачких одбора што

Тачно
***
Дана 05.05.2020. године Централна
изборна комисија БиХ је усвојила
пречишћен текст Правилника о
утврђивању
квалификација
и
поступку
именовања
чланова
бирачких и исти је одмах објављен
у Службеном гласнику БиХ и на
wеб страници Централне изборне
комисије БиХ. Правилником је
детаљно прецизирана процедура
именовања
чланова
бирачких
одбора.
Централна
изборна

може у коначници
резултирати
компромитовањем
цјелокупног изборног
процеса.“

комисија БиХ је посебну пажњу у
својим
подзаконским
актима
посветила резервном саставу у
случају
недовољног
броја
приједлога за чланове бирачких
одбора од политичких субјеката
(који се доставља свим пилитицким
субјектима), те се у изјавама које
потписују кандидати за чланове
посебно наглашава да се обавезују
да присуствују раду на бирачком
мјесту а како би се спријечила
појава са прошлих избора у БиХ
када су чланови масовно одустајали
од чланства у бирачком одбору чак
и на сам дан избора.
Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

Нетачно
Медиј : Дневни аваз
Наслов: "ЦИК БиХ је саучесник у
изборним малверзацијама?!" и
„Након писања Аваза, донесена
нова одлука ЦИК БиХ ће ипак
тражити помоћ за провјеру
бирача изван БиХ“
Датум објаве: 26., 28. и
29.10.2020.године

Тачно
***

Супротно нетачним наводима,
чланом 4. Одлуке о поступању
Централне изборне комисије БиХ са
циљем
осигурања
тачности,
ажурности
и
интегритета
Централног бирачког списка за
гласање изван БиХ, као и
спречавања злоупотреба у вези са
гласањем изван БиХ, је прописано
- Неистините информације се
да у складу са Законом о пружању
односе на достављање
међународне правне помоћи у
Извода из Централног
кривичним стварима, Централна
бирачког списка за гласање
изборна комисија БиХ иницира
изван БиХ Савјету министара
подношење замолнице земљама у
БиХ, Министарству правде
којима су регистровани бирачи за
БиХ и другим државним
гласање ван БиХ.
органима које наводе, као и о

наводној сједници Централне
изборне комисије БиХ
одржаној 23. септембра ове
године, са приједлогом
тражења међународне правне
помоћи.

Већ из напријед наведеног је
јасно, да Централна изборна
комисија БиХ није орган који
спроводи
истрагу,
те
није
овлаштена државним органима
доставити замолницу као што се
то нетачно објављује у чланку од
26.10.2020. године.
На 70. (хитној) сједници одржаној
28.10.2020. године, на основу
Одлуке о поступању Централне
изборне
комисије
Босне
и
Херцеговине с циљем осигурања
тачности, ажурности и интегритета
извода из Централног бирачког
списка за гласање изван Босне и
Херцеговине као и спрјечавање
злоупотреба у вези са гласањем
изван Босне и Херцеговине коју је
Централна изборна комисија БиХ
усвојила 19.10.2020. године, као и
на основу Закона о пружању
међународне правне помоћи у
кривичним стврима („Сл. Гласник
БиХ, бр. 53/09 и 58/13), једногласно
је усвојен Закључак о поступању
Централне изборне комисије БиХ у
случају постојања индиција о
почињењу кривичних дјела у
изборном процесу.
Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

Нетачно
Медиј : Дневни аваз
Наслов:
"Срамотно/Почетак
штампе листића открио бројне
опасности/Све спремно за нову
изборну крађу"

Тачно
***

Супротно нетачним наводима,
вишеструку контролу и надзор над
процесом штампања и паковања
гласачких листића, у конкретном
- Не
постоји
адекватан, случају потврђује следеће:
ефикасан незаисан надозор,
- Захтјев
за
улазак
у
контрола или евиденција
штампарију
репортера
штампања
изборног
Дневног аваза
материјала.
- Евиденција уласка и изласка
репортера Дневног аваза са
личним подацима и тачним
временом уласка
- Принтсцреен фотографија са
видеонадзора
који
је
забиљежио цијелу посјету
репортера штампарији

Датум објаве: 26.09.2020.године

Процес
штампања
гласачких
листића се налази под 24-сатним
видео надзором којем ЦИК БиХ
приступа у сваком тренутку без
обавезног физичког присуства у
просторима компаније. Посебне
комисије формиране од стране ЦИК
БиХ у континуитету прате и
надзиру
набавку,
допремање,
складиштење и употребу папира са
воденим жигом, те сам процес
штампања и паковања гласачких
листића.
Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

Нетачно

Тачно

Медиј: РТРС
Наслов: „ЦИК наставЉа да
урушава властити кредибилитет

***

Датум објаве: 26.09.2020.године
- ЦИК БиХ Инструкцијом, од
локалних
заједница,
ентитетских или бх. власти
захтијева додатне милионе
марака за заштитну опрему у
времену пандемије;
- Инструкција не само да је
закашњела, него је, по
многима, нејасна, непрецизна
и предимензионирана. За
исказане "жеЉе" ЦИК-а, нити
има у буџетима планираног
новца, а ни времена за
расписивање тендера.“

- На основу члана 2.9 став (1)
тачка 2. Изборног закона БиХ
ЦИК
БиХ
доноси
административне прописе за
провођење Изборног закона
БиХ
-

ЦИК БиХ је наведену
Инструкцију
усвојио
26.06.2020. године, а иста је
ступила на снагу 11.07.2020.
године, што је скоро два
мјесеца прије објаве прилога
на РТРС.

Не
угрожавајте
интегритет
избора темељем неистинитих и
нетачних информација!

