
Д;:JI суб(ffil. 22. OtП06ар 2016. 

РАДЕНКО ЛАЦМАНОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ ДА ЂЕ 
ТРАЖИТИ ДА СЕ ИСПИТАЈУ ДУПЛИ ПОТПИСИ 

ПОДРШКЕ ИЗБОРНИМ ЛИСТАМА 

ће одговарати 
гра1Јани 

• Лацмановић сматра реалнијом опцију 
да су партије злоупотребљавале податне о 
граћанима ноје имају него да су бирачи пот
писивали за више изборних листа, за шта је 
запријећена назна од 500 до 1.000 еура 
Члан Савјета Агенције за 

зашткту лнчннх података н 

слобода •• приступ информа
цијама (АЗЛПСПИ) Paд~"kO 
ЛацмаН08нlIi ПPeД.llОЖИl\С том 
тнјcnу да се методом случајног 
одабира исnиra да ли је нско од 
3.570 бирача који су дали пот
пис ПОДРШКС за више одједнс 
изборне писте сам дао пomис 
пonpшхе JUlИ су парткјс 3Jloy
потрије6илс и.eroвс податхе. 

П(щсјe'ПIМо. Државиа юбор
на IФмнснја (днк) П0Т8рДКll8 
је да ће поднијетм прекршајн!: 
пријаве против 3.570 бнрача 
који су дали пomнс ПОДРШke 
за више од једне изборне пи
сте. K33fiC за тај прекршај кре
I\у се од 500 до чак 2.000 еура. 
Из ДНК-а је раније саопшreНО 
да је након lажrроле yrвpђCHO 
да се у бази података налази 
56.977 валНДННХ пomнсв Шr 
дршке,докје 3.570 бнрача који 

бнрачког списка и пurписanс 
неког од нас, а да ми то н не 

ЗНaNО. Нихо са сигурношЈ\у не 
може да гарантуједалије и ко
ју листу пощ>жао и помоraoда 
буду учесиици овог изборног 
процеса - казао је Љщмановиh, 
додајуhи да је сама ДрЈК8Вна 
избориа комисија саОПШТИIlа 
да се не може утврдити и да се 

неће бавити аутентичношhу 
П011lиса. 

ОН истиче да СУ Законом о 
избору одборlUUC8 И послани
ка предвиђене казие од 500 
до 1.000 еура за грађане ЈСОј" 
оодр.е више ОД једне Н3б0рие 
листе, али није предвкl)ена lC8-

зна 33 nзpntје тје 3i1O}'Пorpије
бе подапсе о rpal)анима. 

- Овдје би се моrnо ради
ти о исовлашhеиој употреби 
личних података од партија, 
TIIIW да се моту санхцноWlСати 
сходно Зашну о 3allПИТII пода-

Подржавамо, а не знамо 
Лацмано8мr. НIIOДIJI да су noдaци иsДИК-а ... ~ 

да се сем иnитaмo на који ....... се npикynwjy noтnмc:и по
дpwк8 :и l18p1Иј4Ј и КIМO се Н8&IМ ПOДIЦИ ..... ДIX1)'rНIWa. 

- Cиrypнo да nocтoje и rPebIНМ моји су .noдpнcanи. нему иs
бору nмcтy •• дато и нt знају. 080 је о!lSиљнo lIИ11Itbe ко;.. се 
мop8IIOC8Inoм6a8mIДI.......,.rмctPOO ~ 
rџъ.нa моји су l'IO'IТМOI8II'I _1IИtТI МIIМ се ради о нео

ВМWffНO~1IИ'ИIX nOДnIКI ад~уИ3бopttoloil 
npoцIC)'. има и itДItOr и 11fItГO!Г. u4 сам 6nмиo4 .;еро
NЊY да с:учewr. JIIOIjПOТPI6t од учеоиса lO6OP8 - SIК-'".))':-Jje 
ЛaцrtilllD8Мf'l. 

су, ОСИМ нзборне листе на ICD

јој је пo11lи~ бнрача пonрђеи, 
подрwми ЈОШ иеk)' избориу 
листу. 

Лацмановиh је у изјави за 
,дан" оцијенио да су подаци 
добијени одДИК-а забриљава
јуhи. 0.1 сумЊ8 да су помrrкч
ке партије те које су ЗnО)'ПO'fpe
бљавanе подan:е !СОје имају о 
бирачнма, а да he на крају гра
ђани нспасти криви због тога. 

- На први yrнсакби се ремо 
да су грађани злоупarpнјеби
ли моryhиост да подрже неку 
од листа у сусрет изборима. 
То јесте једна од вјероватllИХ 
могуhности, али мени се чини 
извјесиијом да су политнчке 
партије оне које су учесници 
у изборном процесу злоупо
трије6иле податке ЈСОје имају. 
Свн смо свједоци да бирачки 
списак ЈСОјн је доступан уче
сиициыа изборног процсса са
ДPJКII све ПодаТКе О сваком од 

нас. TlIIWдa nocтojH мoryruюст 
да су партије злO)'norpијебиле 
те податке )'3имајуhи их нз 

таха о личности. Агенција би 
тешко мomа да yrвpдн у свих 

3.500 cnучаје.ва да пн се ради о 
злоупотреби партија или грађа
на - uзao је Лацмановиh. 
Ои, ипак, истиче да пocroјн 

MoryhHOCТ да се Ј1)8ђани који 
сазнају да се њихов потпис 
налази на иекој од изборних 
листа обрате Агенцијн н тра
жезaшпrry. 

- Ми би H8kOH тога изврwи
ЛИ надзор н yrврднли о каквој 
је употреби лнчних податаха 
ријеч. HIIIWH тога би у скmщу 
са yrвpђCHHM стаљем преузели 
даље мјере - НСТаЈСао је Лац
мановиh. 
Он наводи да he Савјету 

Агенције пpeдnожити да се ме
тодом случајиог узорка уради 
mнтрол< 

- Било би добро да оства
римо сарадњу са Државном 
нзбо~нOhf комисијом и од њих 
доБИЈемо податке о којим гра
~анlШа се радм и наравио ICD

ЈИМ избориим лнстама - иста-
1mO је Л8l.J.lolановиh. М.с. 

ПОЛИТИКА арана5 

ИЗ НВО СЕКТОРА ИНИЦИРАЈУ ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА ДА СЕ ЗАУСТАВИ 
ЗЛОУПОТРЕБА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ГРАЂАНА УОЧИ ИЗБОРА 

Овјера код нотара да 
• 

СПрИЈечи шверц потписа 
• Ано би гра/јанин овјеравао код овлашћеног органа изјаву којом подржава одрећену 
изборну листе, тиме би се омогућила вјеродостојност поДРшне и елиминисала могућност 
да поmис буде злоупотријебљен, сматра Ђуро СтојаНО8ић 
• Није први пут да се сумња како су поједине странке злоупотребом личних података гра
/јана и шверцом поmиса добиле право да учествују на изборима, каже Веселин Радуловић 

П
РИk)'n.љaн.е подршке 
sa изборне писте у 
Црној Гори мо.е се 

организовати као у. Закону.о 
политнчкнм паРТНЈама, ЩЈе 

би грађаиин овјеравао код 
оалашhеиог оргаиа (иотар) 
своју изјаеу којо .. подр.аав 
одређеку изборну листу. Тиме 
сеом~h~8~~ји~ 
подршке и елимиииwе 1010-
гyhнocт да потпис буде злоу
потрије6љеи. иCТ8Xl1O је wеф 
посм8Тр8Ч1Ce нзборие мисије 
цеtrrpa 38 мониторинг и истра
:живања (ЦЕМИ) Ћуро Стоја
нов.,. он је за ,дан" рекао да 
је oдptдOOM чnана 43, став је
дан, Закона о избору одборнн
ка И посланика прописано да 

је избориа листа за избор по
сланика утврђеll8 ако је својим 
потпнсом ПОДржн иајмаље 0,8 
одсто бирача. 

- За потврду изборне ли
сте, на 0110 .. изборном проце

су било је потребно С8КуПИТН 
потписе нешто више од 4.000 
бирача. Одредбом из чnана 43 
став два Закона о нзбору од
бориика и посланика ItРОllиса
но је да 38 политичке П8J7Пfје 
или групе грађана које пред
стаа.љају маљински иаро.ц или 
МЗЊННСКУ нациоиалну зајед
иицу изборна листа за избор 
посланюса бу,це yrврђеиа IIIW Је 
својим потписом подржи нај
мање I.ОООбнрача-подсјетно 
је Croјан08иl\. 
Ои је рекао да на овим из

борима Држвана изборна ~ 
м.нсија није могла утврдитн 
ВЈеРОДОСТОЈНОСТ П011lнса под(>

шке изборним листама, uпо Је 
угрозило поступак верифика
ције изборних листа. 

- Изразили смо озбиљну 
сумњу У то да су поједине по
литнчке партИЈе, ЭJlоynотре

бом ли'шнх података грађана 
н фалсификоаањем потписа, 
обезбнједнле формалие усло
ве за учешhе на парламентар
ним изборима. СМатр<ШО даје 

.... 

неопходно преhн нв другачији 
иачин прнкуn.љaн.а ПОДРШkе. 

Умјесто предаје листа на ICD

јнма се не може провјерити 
ayreНПIЧНОСТ пomиса, ~ 
но је искористити институт из 
Зamиа о пOJlИТtfЧКНN партија
ма - рекао је Cтojaнoaнh. 
Према ријечима CroјанО8Н

ha, с обзиром нв то да би овје
равање пomнса lЩ!k И0rap8 био 
нешто компликованији Метод 
у односу иа постојеhи , број 
и~ихи~~би~~о 
да буде мањн од броја потпнса 
којн се сада захтијева. 
На парламентарним избор

има 16. октобра учество88ЛО је 
17 изборинхлиста, а међу њи
ма је био и један број оиих које 
представљају мањииски иарод 
кпи мањИllСКУ шщноuалну за

једницу. 
Правни 3аС1Упниlt МАНС-а 

Веселии РадуЛ08нt"I каже да 
проl1lашење неуставиом од-

Јакић: Пратнћемо све што се дешава 
шеф Из~ мисије ОЕБС-ове Нанцелармје за људска права 

и демократске институције (ОДИХР) ром8н Ј.м"" У иэјаем за 
.Даи· је рекао да нема t-N!канизама да гласачи провјере јесу ЛИ 
њиковм поmиси злoynотриј~љени. 

- У нawoj иЗјаем о прелиминарним налазима и заиључцима 
навели смо да је ДИН изразио за6ринутост Изборној мисији 
У еези зпоупотребе лични)( податана 6ирача од иених попи
тичкик странака тоном процеса прииynљања поmис.а. Сличне 
забринутости су изразиле и граЪансне посматрачне групе. Не
lo4а УСПOCU8IbeНог "teканизма за 6ираче да провјери да ли су 
и њикови поmиси злоynотрије6љetiИ. сада је на нaдnежниlo4 
орraнммада истраже 080. ОЕБС-ОДИХР l'Ie пратити БИl10 маЈ<Ве 
ПРI11)'Ж6е ноје ће можда бнтм поднијете у веэм овик питања и 
даl'le препоруке У н~tЮlo4 изееwтaју. моји се очекује за осам 
медјеља - саопwтмо је Јанич. 

Стојамоаић 

редбе да се потпнси скупљају 
пред избориом комисијом на 
одређенн начин имало СМН
cnа,јер се yuэује иа попитич
ку прнпадност rpal)аиииа, али 
је то arвoрило бројие пробле
ме у изборном процесу. Раду
ловиh каже да ннје првн пут 
да се сумЊ8 lt3JCO су поједиие 
СТ"р8ю;е злоупотребом пнчних 
1I0двтоа грађана и шверцом 
IIОТllиса добиле право да уче
ствују на парламентарним НЗ
борима. 

- Проблем је 1)', видимо га 
припи ко,", сваког нзбориог 
процеса, и једно од рјешења 
10101110 би бити да се Државиој 
избориој lCOМиснји обезбнједе 
сви MOryhH услови да провје
рава валИДИОСТ ПОТflИСа, ух.љу

чујуhи, ако треба, и rpаф(Шо
шке провјере и дуже рокове. 
Није нормалио да неко преда 
llреко 4.000 ПO'Пlиса ада доби
је мањс од 1.000 l"1IaC088 - ис
тахао је Радуловиh. 
Државна изборна комиснја 

(ДИК) СООПUJТ}lJlаје Н8Ја)Н пре
даје листа да ne подннјern пре
кршајне пријаве протНJI 3.510 
бирача lCOји су далн П011lИС по
дршltе за више од једне избор
не листе. Казllе за тај прекршај 

кpehy се од 500 до 2.000 еура. 
ДИК, међутим, Ml))Кe само 

да провјерн да су двије лнсте 
прнјавиле да им је пoтnисом 
подршку дало једно лице, али 
не Ml))Кe да провјер~ вanид
ност н аутенrичност потписа. 

Центар за демократију н 
људска права (ЦЕДЕМ) по
З880 је прнје избора Држввиу 
изборну комисију да соопшrn 
по којој мeroдо.:lOгији he п~ 
Bjepaвant пркxynљeне П011lисе 
бирача и тако предуприједнти 
Moryhe злоупотребе од подно
силаца Ifзборних листа. Сход
но Закону о избору одбориии
ка н посланнка бнрачн својим 
пomисом МОЈ)' лодр:кати само 

једиу избориу листу, а даваље 
пonтиса cynparnо овој одредбн 
пoдnијежс њкховој прекршај
ној ОДГОвориости. 
Иахо је ЦЕдЕМ упозоравао 

на могуће злоупотребе и ф~
снфиковање П011lиса бирача 
од оних подносилаца избор
них листа који изборе користе 
искључиво у.СВРХУ прндобија
њ8 средстава из бyuетв, из др
жавие нэ6орне комнсије на ове 
апеле иикада нијесу коикретно 
OДI'08ОрltJlи. 

М.В 


