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ИЗВЈЕШТАЈ
О УЧЕШЋУ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ПСБиХ У ПСОЕБС-у У НАДГЛЕДАЊУ ИЗБОРА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
6. маја 2012. године
Члан Делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини ОЕБС-а Лазар
Продановић и секретар Делегације Јелена Рајаковић, у својству међународних посматрача из
посматрачке мисије ОЕБС-а, учествовали су у процесу надгледања парламентарних,
предсједничких и локалних избора у Србији, који су одржани 6. маја 2012. године.
Током боравка у Београду чланови посматрачке мисије имали су састанке са представницима
ДС-а, СПС-а, СНС-а, ЛДП-а, ДСС-а, УРС-а и представницима мањина. На заједничком
састанку за посматраче о изборном процесу у Србији говорила је Славица Ђукић-Дејановић,
предсједница НСРС-а.
Организован је и састанак са представницима ЦеСИД-а, Републичке изборне комисије,
представницима медија и невладиних организација.
У међународној мисији за посматрање избора на територији Србије били су представници
Парламентарне скупштине ОЕБС-а (ПСОЕБС), Канцеларије ОЕБС-а за демократске
институције и људска права (ОЕБС/ОДИХР) и Парламентарне скупштине Савјета Европе
(ПССЕ).
Они су у свом саопштењу, издатом дан након одржавања избора, казали да су
парламентарни и предсједнички избори протекли у отвореном и конкурентском
окружењу, али да је потребно уложити додатне напоре за побољшање
транспарентности у изборном процесу и функционисању медија.
Специјални координатор посматрачке мисије ПСОЕБС-а Матео Мекачи изјавио је да
су избори у Србији били регуларни, да су протекли у мирној атмосфери, те да су
Србија, њен народ и политичка елита постигли значајан напредак ка зрелој
демократији. Додао је да су политичке партије и кандидати изразили увјерење у
регуларност изборног процеса и прихватили резултате избора те честитао народу
Србије. Напоменуо је да је већина кандидата омогућила да грађани могу квалитетно
бирати између понуђених политичких опција, а медији су са своје стране обезбиједили
информације на основу којих се грађани могу опредијелити.
Закључено је да је на дан избора Републичка изборна комисија Србије своју дужност
обављала професионално. Уочени су неки процедурални проблеми, али није било

озбиљних инцидената.
Мекачи је додао да је медијско праћење избора могло да буде уједначеније, а
власништво над медијима транспарентније, те да је потребна уравнотеженија и
аналитичка покривеност медијског простора. Он је поздравио и стварање јединственог
бирачког списка у Србији, истакнувши да је то био позитиван корак, али да је његова
примјена почела касно, те да су се при изради регистра појавили и неки недостаци у
транспарентности.
Говорећи о предизборној кампањи, Мекачи је указао да су у фокусу кампање странака
биле социјалне и економске теме, што је значајан напредак у односу на прошлу
кампању у којој је било жестоких ријечи и сукоба.
Шеф посматрачке мисије ПССЕ-а Жан-Шарл Гардето изјавио је да су избори у Србији
задовољили већину стандарда Савјета Европе у вези са демократским изборима, те да
су грађани имали слободу избора између великог броја странака и предсједничких
кандидата. Када је у питању транспарентност финансирања кампање, посматрачку
делегацију радује извјештај Агенције за борбу против корупције о овом питању.
Жан-Шарл Гардето је поздравио договор међународне заједнице, Београда и Приштине
о организовању парламентарних и предсједничких избора на Косову.
"Према мишљењу Савјета Европе, право на слободно гласање је основно право сваког
грађанина, без обзира гдје живи", поручио је Гардето.
Корин Јонкер, шефица изборне посматрачке мисије ОЕБС/ОДИХР-а, изразила је
задовољство што су избори одржани у мирном окружењу, те истакла чињеницу да
постоји велико повјерење у изборном процесу. Као кључну потребу издвојила је већу
транспарентност која би одржала и даље развијала то повјерење, што је неопходно за
''живу демократију''. У том процесу грађани имају кључну улогу, јер су они ти који
треба да инсистирају на већој отворености њихових институција.
Изјава о прелиминарним налазима и закључцима је резултат заједничког подухвата
ОЕБС/ОДИХР-а, ПСОЕБС-а и ПССЕ-а.
Изборна посматрачка мисија боравила је у Србији од 4. априла 2012 . године како би
процијенила да ли су избори у складу са обавезама ОЕБС-а, стандардима Савјета
Европе за демократске изборе, као и са државним законодавством.
Прелиминарни налази и закључци достављени су прије завршетка изборног процеса.
Коначна оцјена избора зависиће дјелимично и од спровођења преосталих фаза
изборног процеса, укључујући и објављивање резултата, као и могуће постизборне
притужбе или жалбе.
Осам седмица након завршетка изборног процеса ОЕБС/ОДИХР издаће свеобухватан
коначни извјештај, укључујући препоруке за евентуална побољшања. ПСОЕБС-а ће
представити свој извјештај на састанку Сталног комитета у Монаку, 05. 07. 2012.
године, а Делегација ПССЕ-а на састанку Сталног комитета у Тирани, 25. маја ове
године.
Републичка изборна комисије Србије је 10. маја, на основу 99,93% обрађених бирачких
мјеста, прогласила коначне резултате избора за парламент, према којима је листа
Покренимо Србију - Томислав Николић освојила 73 мандата у Скупштини Србије,
листа Избор за бољи живот - Борис Тадић 67, а Коалиција СПС-ПУПС-ЈС 44 мандата.
Слиједе листа ДСС, која је освојила 21 мандат, листа Преокрет са 19 освојених
мандата, док је УРС освојио 16 мандата. Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор
освојио је пет мандата, Странка демократске акције Санџака - Сулејман Угљанин два
посланичка мандата, а по један листе Све заједно и Ниједан од понуђених одговора.

Према коначним резултатима, Коалиција Албанаца Прешевске долине добила је један
мандат.
Испод цензуса остали су: СРС, Двери, Реформистичка странка Милан Вишњић, Покрет
радника и сељака, Социјалдемократски савез, Црногорска партија и Комунистичка
партија.
Против извјештаја о коначним резултатаима парламентарних избора било је 12 чланова
Комисије, и то из СРС-а, ДСС-а, СНС-а, Двери и Покрета радника и сељака. За
извјештај је гласало 20 чланова Комисије из осталих странака.
Исте вечери Републичка изборна комисија је прогласила и коначне резултате избора за
предсједника Србије, према којима у други круг предсједничких избора 20. маја улазе
кандидат коалиције Избор за бољи живот - Борис Тадић и кандидат коалиције
Покренимо Србију - Томислав Николић.
Према тим подацима, Борис Тадић је у првом кругу освојио 25,31% гласова, односно
989.454 гласова, док је Томислав Николић освојио 25,05%, односно 979.216 гласова.
Трећепласирани на предсједничким изборима је Ивица Дачић са освојених 14,23%
гласова.
Проценат неважећих гласачких листића на предсједничким изборима био је 4,47%.
За извјештај о коначним резултатима предсједничких избора гласало је 16 чланова
Републичке изборне комисије. Против је било 11, и то из ДСС-а, СРС-а, СНС-а, Двери
и Покрета радника и сељака. Како су казали представници тих странака, гласали су
против јер је било пуно неважећих листића, јер је Комисија дозволила да Упутство о
спровођењу избора садржи одредбе које не произлазе из Закона, те због разлика у
бирачким списковима.
За ове изборе у бирачки списак је уписано 6.770.013 лица са правом гласа, а излазност
је, према резултазима ЦеСИД-а, износила 58,7% бирача.
Други круг избора за предсједника Србије биће одржан 20. маја 2012. године.
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