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Mисија ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини (БиХ), Уред високог представника и амбасаде
Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства и Шведске, као државе која
предсједава ОСЦЕ-ом, поздрављају одлуку Централне изборне комисије (ЦИК) БиХ да
поништи изборе на неколико бирачких мјеста у Добоју и Сребреници, након што је
открила озбиљне неправилности у изборним процесима.

  

  

У саопштењу за медије наводе да ће одлука ЦИК-а помоћи да се осигура интегритет
избора и врати повјерење грађана у изборну администрацију.

  

Централна изборна комисија поништила је изборне резултате за 26 од 28 биралишта за
Сребреницу као и 89 од укупно 108 биралишта у Добоју.

  

На сједници ЦИК-а у четвртак 21. јануара предочене су многобројне малверзације у вези
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гласања у ове двије општине.

  

Најоштрије осуђују и напад члана Предсједништва БиХ Милорада Додика на чланицу
ЦИК-а Вању Бјелица-Прутина.

  

 “Малициозни и лични напади на члана независне институције су неприхватљиви и
заслужују да буду даље испитани од стране надлежних институција у БиХ што је прије
могуће”, каже се у саопштењу.

  

Амбасада САД у БиХ осудила је употребу говора мржње и позвали су политичаре да
такав говор не користе.

  

"Не може бити мјеста за говор мржње који изазива подјеле или за личне нападе на јавне
службенике. Позивамо политичке вође да се укључе у цивилизирани дијалог и
промовирају толеранцију и поштивање те да преузму одговорност за унапређење
реформе интегритета избора 2021", наводи се у поруци Амбасаде објављеној на
Твитеру.

  

Милорад Додик, који је и предсједник Савеза независних социјалдемократа (СНСД),
изјавио је у четвртак 21. јануар у Добоју да је посљедња одлука Централне изборне
комисије БиХ да поништи изборе у Сребреници и Добоју ‘етнички инжењеринг’.

  

Он је вријеђао чланове ЦИК-а БиХ из реда српског народа, рекавши да “само фукара од
Србина може да гласа за поништење избора у Сребреници”.

  

За одлуку о поништавању избора гласало је шест чланова ЦИК-а Жељко Бакалар, Ирена
Хаџиабдић, Ахмет Шантић, Јован Калаба, Суад Арнаутовић и Вања Бјелица - Прутина.
Владо Рогић је једини био против.

  

Високи званичници, како пише у заједничком саопштењу међународних организација и
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амбасада, имају додатну обавезу да се уздрже од малициозних и увредљивих изјава
због свог статуса у друштву и озбиљних посљедица које могу бити узроковане таквом
реториком.

  

 “Незадовољство институционалним одлукама треба рјешавати путем институционалних
правних лијекова умјесто путем пријетећих изјава и личних напада. Позивамо све
изабране лидере да преузму одговорност за задатак који им предстоји, а то је
ангажовање у одговорном дијалогу и проведби реформи изборног интегритета у току
2021. године."

  

Апеловали су на надлежна тијела да одмах истраже пријављене наводе у вези са
изборним преварама и додају како ће наставити да сарађују са ЦИК-ом и другим
надлежним тијелима на унапређењу изборних процеса у БиХ, како би осигурали да
будући избори буду усклађени са релевантним међународним стандардима.

  

 “У том циљу је важно да тијела власти БиХ почну радити на неопходним измјенама и
допунама Изборног закона БиХ, путем отвореног и инклузивног процеса”, наводи се у
саопштењу.

  

(РСЕ)

  

Видети још:  Милорад Додик: Одлука ЦИК-а је усмерена против Републике
Српске. Срамно држање представника СДС и ПДП

  

Централна изборна комисија БиХ поништила изборе у Добоју и Сребреници
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http://www.nspm.rs/hronika/milorad-dodik-odluka-cik-a-je-usmerena-protiv-republike-srpske.-sramno-drzanje-predstavnika-sds-i-pdp.html
http://www.nspm.rs/hronika/milorad-dodik-odluka-cik-a-je-usmerena-protiv-republike-srpske.-sramno-drzanje-predstavnika-sds-i-pdp.html
http://www.nspm.rs/hronika/centralna-izborna-komisija-bih-ponistila-izbore-u-doboju-i-srebrenici.html

