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 Републичка изборна комисија ће и ове године куповати нове УВ лампе, које ће се
користити приликом провере на бирачком месту.

  Иако су пре годину дана стигле лампе, сада стиже нова наруџбина од пет хиљада
комада.   

Где се има ту се и просипа, каже народна пословица. А, како се чини, Републичка
изборна комисија нема проблем са тим што се пред сваке изборе набављају нове УВ
лампе. Иако оне нису потрошна роба, у Србији умеју да се "покваре".

  

"Оно што знамо да се у пракси догађа јесте да се неке лампе на пример и спрејеви
враћају одмах Републичкој изборној комисији, неке се не врате одмах, неке се носе у
опшину, и то доводи просто до проблема да ево и овога пута набављамо неких 60 посто
нових лампи", наводи Раша Недељков из ЦРТА.

  

У бројевима то је пет хиљада нових УВ лампи. Или, преведено у новац - буџет који сви
пунимо биће празнији за близу 50 хиљада евра.
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У Републичкој изборној комисији тишина. И поред молбе да нам обезбеде саговорника
који би објаснио ко је одговоран што су УВ лампе оштећене, и да ли ће неко за то
сносити одговорност - одговора нема.

  

Програмски менаџер ЦРТЕ Раша Недељков каже да овакви проблеми показују да је
оправдан захтев да Републичка изборна комисија постане стално, професионално тело.
Он каже да је добро што це на овим изборима бити уведене неке техничке новине за
унапређење безбедности изборног процеса.

  

"Овога пута је Републичка изборна комисија увела затворнице као пластичну везу која је
кодирана и којом се вреће са изборним материјалом након гласања печате на тај начин и
достављају Републичкој изборној комисији. То је један технички искорак у односу на
претходну годину", објашњава Недељков.

  

Посао набавки УВ лампи добила је фирма "Мастер теам" из Земуна, коју Републичка
изборна комисија ангажује готово за сваке изборе од 2006. године.
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