
 

 

 
 
Мисији ОЕБС у Србији 
 
 
Поштовани, 
 
Позивамо вас да благовремено и одлучно спречите изборну крађу 2. априла и манипулацију             
гласовима грађана Косова и Метохије коју припрема Српска напредна странка и њен            
председнички кандидат Александар Вучић. Очекујемо да створите услове да се на           
територији КиМ, у присуству ваших представника и представника бирачких одбора преброје           
гласови 2. априла, одмах по затварању бирачких места у 20 часова.  
 
Сматрамо да се само на тај начин обезбеђује интегритет изборног процеса и елиминише             
могућност изборне крађе. У супротном, послужићете СНС-у и њиховом кандидату као обичан            
параван за изборну крађу, а тиме ћете допринети урушавању интегритета изборног процеса            
али и организације коју представљате. 
 
Ваш мандат свакако није да осигурате изборну победу Александра Вучића, већ да            
неутралним приступом осигурате интегритет изборног процеса. Кључни инструмент        
предстојеће крађе је Упутство о спровођењу избора на КиМ које је усвојио РИК без учешћа               
опозиције. Тај дискриминаторски документ није у складу са законом и Уставом Републике            
Србије.  
 
Иста проблематика пратила је и претходне године парламентарне изборе у Републици           
Србији и све неправилности дипломатским речником су констатоване у извештају          
посматрачке мисије ОЕБСа. 
 
Чланови бирачких одбора на КиМ бројаће само 3 члана, а председнички кандидати који иза              
себе немају парламентарну политичку странку неће имати право да делегирају чланове           
бирачких одбора. Реч је о противуставном и противзаконитом акту дискриминације и           
онемогућавању свих учесника изборног процеса да надгледају и контролишу изборне радње           
на 90 гласачких места на територији КиМ.  
 
Посебан проблем представља чињеница да гласови грађана са КиМ неће бити пребројани на             
територији КиМ већ у градовима Врање и Рашка. Уставни суд Републике Србије је у јуну               
прошле године оценио да пребројавање гласова ван територије КиМ противуставно и           
противзаконито. Због оваквог начина пребројавања гласова доћиће до пробијања рокова за           
подношење приговора који је ограничен и износи најдуже 24 часа од часа затварања             
бирачког места.  
 
Познато нам је свакако да према легислативи Републике Србије нисте орган за спровођење             



 

 

избора, већ да имате искључиво статус неутралног посматрача. Међутим, ваша улога 2.            
априла је од кључне важности за регуларност целокупног изборног процеса. ОЕБС је            
инволвиран у организацију избора за председника Републике Србије и то у сегменту            
извештавања о стању безбедности на КиМ на сам дан гласања 2. априла, као и у сегменту                
транспорта изборног материјала са територије КиМ до административног прелаза одакле ће           
потом изборни материјал бити ранспортован у Врање и Рашку. Планирани транспорт           
изборног материјала у Врање и Рашку је подложан злоупотреби од стране Српске напредне             
странке и Александра Вучића. Очекујемо од вас да јавности и грађанима Србије саопштите у              
чему ће се тачно састојати улога ваше дипломатске мисије на дан одржавања избора у              
Републици Србији и за које конкретно активности на територији КиМ имате мандат и             
преузимате одговорност. 
 
Покрет ДЈБ и наш председнички кандидат Саша Радуловић поздрављају допринос мисије           
ОЕБСа у вези са организацијом избора који ће обухватити и гласање наших грађана на КиМ               
и верујемо да омогућавањем услова и мониторингом пребројавања гласова на бирачким           
местима на КиМ можете да осигурате интегритет избора који је Упутством о спровођењу             
избора на КиМ озбиљно доведен у питање. 
 
Изборни штаб кандидата за председника Републике Србије Саше Радуловића 
Доста је било 
 


