
Подршка изборним 
реформама 
на Западном 
Балкану

ОЕБС-ова Канцеларија за 
демократске институције и људска 
права (ОДИХР) спроводи пројекат 
„Подршка изборним реформама на 
Западном Балкану” да би подржала 
институције и цивилно друштво 
у настојањима да прате препоруке на 
основу посматрања избора. Обимом 
пројекта обухваћене су области које 
се односе на управљање изборима, 
регистрацију бирача, улогу и рад 
медија током изборних кампања, 
могућност странака и кандидата да 
слободно воде кампању и капацитет 
и независност тела за решавање 
изборних спорова.

Пет тематских области

Подршка локалним и међународним партнерима 
у настојањима да:

• повећају капацитете органа за спровођење избора 
у циљу ефикасног, непристрасног и транспарентног 
спровођења избора;

• повећају тачност бирачких спискова и процеса 
регистрације бирача кроз, између осталог, ефикасну 
координацију са регистрима становништва и јавни 
увид у бирачке спискове;

• повећају знање и капацитет регулаторних тела за 
медије у циљу праћења и регулисања понашања 
медија током избора, доприносећи на тај начин 
плуралистичком и фер окружењу у кампањи;

• побољшају правила и праксе у изборној кампањи 
како би се странкама и кандидатима омогућило 
да слободно изнесу своје ставове без управних 
радњи, насиља или застрашивања и уз механизме 
пријављивања средстава за кампању и механизме 
спровођења који унапређују транспарентност 
и одговорност;

• повећају капацитете и независност тела за 
решавање изборних спорова, укључујући и органе 
за спровођење избора и судове, како би ефикасно 
решавали изборне спорове и тако допринели 
интегритету избора, поверењу јавности у изборни 
процес и владавини права.
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Фокус

Овај трогодишњи пројекат, који финансирају Европска 
унија и Аустријска развојна агенција, почео је са радом 
у јануару 2021. године. Он нуди помоћ Албанији, Босни 
и Херцеговини, Северној Македонији, Црној Гори 
и Србији. Овај пројекат такође нуди помоћ на Косову*. 
Активности се заснивају на препорукама претходних 
посматрачких мисија ОДИХР-а. Изборе на Косову 
посматра Европска унија и у том случају се користе 
препоруке Европске уније.

Пројекат је започео 2021. године и надовезује се на оно 
што је урађено у пројекту „Подршка изборима на Запад-
ном Балкану”, који је спроведен између 2017. и 2020.  
године. Иако је у првој фази пројекта подршка ОДИХР-а 
 довела до извесног напретка у спровођењу изборних 
препорука, потребна је даља помоћ да би препоруке 
биле свеобухватно размотрене и ефикасно спроведене.

„Рад на спровођењу препорука 
ОДИХР-а и посматрачких активности 
Европске уније на изборима је 
важан корак који треба предузети 
да би се повећала стабилност 
институција, заштитила демократија 
и повећало поверење јавности 
у изборне процесе. Ови основни 
циљеви су оно што води ОДИХР 
у раду на подршци нашим локалним 
и међународним партнерима који 
раде на изборима на Западном 
Балкану.”
Матео Мекачи
Директор, ОЕБС-ова Канцеларија за демократске 
институције и људска права

Активности

Пројекат пружа подршку партнерима кроз тематске 
регионалне радионице, свеобухватну правну и техничку 
помоћ, размену добре праксе међу практичарима на 
регионалном и субрегионалном нивоу и подизање 
свести о изборним реформама на регионалном нивоу 
и нивоу релевантних корисника. Пројекат се састоји од 
низа међусобно повезаних активности и омогућава 
флексибилност у прилагођавању резултатима 
консултативних процеса и одговарању на нове захтеве за 
помоћ.

Инклузивна реформа и партнерство

Трајна реформа мора да буде инклузивна и вођена од 
стране заинтересованих страна у изборном процесу. 
Овај пројекат подржава постојеће реформске механизме 
који укључују цивилно друштво и друге релевантне 
заинтересоване стране. Пажња је такође усмерена 
на ангажовање политички недовољно заступљених 
група, укључујући жене, националне мањине и особе са 
инвалидитетом.

Овај пројекат блиско сарађује са међународним 
организацијама да би обезбедио комплементарност 
активности са другом текућом подршком. То укључује 
блиску сарадњу и консултације са ОЕБС-овим 
операцијама на терену, делегацијама Европске уније 
и онима који подржавају Декларацију Уједињених нација 
о начелима међународног посматрања избора (2005).

Основне информације

На самиту у Истанбулу 1999. године, земље учеснице 
ОЕБС-а су се обавезале да ће пратити изборне процене 
и препоруке ОДИХР-а. Такође су препознале помоћ коју 
ОДИХР може да пружи приликом израде и спровођења 
изборног законодавства. ОДИХР доследно подржава 
ефективно праћење препорука, а Приручник о праћењу 
изборних препорука из 2016. године описује ОДИХР-ов 
приступ овој важној области. Препознајући важност 
демократских реформи за тежње ка европским 
интеграцијама у овом региону, ЕУ је такође приметила 
потребу да подржи праћење препорука ОДИХР-а.

*  Свако помињање Косова у овом тексту, било у смислу територије, 
институција или становништва, тумачи се у потпуности у складу са 
Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација.
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