
Фокус
Канцеларија OEБС-a за 
 демократске институције 
и људска права (ОДИХР) 
спроводи пројекат Подршке 
изборима на Западном 
Балкану како би подржала 
институције и цивилно 
друштво у њиховим напо-
рима да прате препоруке 
за посматрање избора 
у  областима којe се односе 
на управљање изборима, 
регистрацију бирача, и улогу 
и рад медија у изборној 
кампањи.

Активности
Трогодишњи пројекат почео 
је са радом у јуну 2017. годи-
не и финансира га Европска 
унија и Аустријска развојна 

*  Све напомене у вези са Косовом, било да се односе на територију, 
институције или становништво, у овом тексту треба схватити у складу са 
Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација.

агенција. Пројекат ће пру-
жити помоћ Албанији, Босни 
и Херцеговини, Бившој 
 Југословенској  Републици 
Македонији, Црној Гори 
и Србији. Пројекат ће такође 
понудити помоћ на Косову.*

Активности ће бити 
 засноване на препорукама 
претходних мисија ОДИХР-а 
за посматрање избора. 
 Изборе на Косову  посматра 
Европска унија и у овом 
случају ће се користити пре-
поруке Европске уније.

Пројекат ће  обухватити 
три фазе: (1) почетак 
(2) подршка за праћење 
и (3) научене лекције. 

• Унапређење капацитета органа 
за спровођење избора са циљем 
управљања изборним процесима 
на ефикасан, непристрасан 
и транспарентан начин;

• Повећање тачности бирачких 
спискова и процеса регистрације 
бирача, укључујући и ефикасну 
координацију процеса пописа 
становништва и јавног надзора 
бирачких спискова;

• Унапређење знања и капацитета 
тела за регулисање медија, како би 
праћење и регулисање медијског 
понашања током избора допринело 
плуралистичкој и правичној кампањи.

Подршка
изборима 
на Западном 
Балкану 



1. Почетак
Након промотивног 
 догађаја у Варшави, на 
којем је учествовало више 
заинтересованих страна, 
уследиће консултације 
и планиране посете у циљу 
сусрета са корисницима 
пројекта, као и разговори са 
релевантним институцијама 
и стручњацима о томе 
на који начин ОДИХР 
може пружити подршку 
прилагођену локалним 
потребама и условима.

Истовремено, база пода-
така изборних препорука 
везаних за пројекат биће 
развијена и објављена на 
интернету.

2. Подршка у праћењу
Пројекат ће се наставити 
у два смера. Први ће се 
састојати од  тематских 
радионица, по могућству 
организованих заједно са 
релевантним институцијама, 
што ће омогућити детаљну 
анализу и упоредно искуство 
о сваком скупу тематских 
препорука.  Други смер ће 
се фокусирати на посете са 
техничком експертизом, 

што ће пружити детаљнију 
подршку у вези са специ-
фичним препорукама, 
путем стручних састанака 
са институцијама и цивилним 
друштвом.

Осим тога, биће организо-
ване посете сред њо рочне 
ревизије пре следећих из-
бора, како би се  проценило 
на који начин су  препоруке 
имплементиране, али 
и како би се  подстакли 
интензивнији напори 
у  имплементацији додатних 
препорука. 

3. Научене лекције
Пројекат ће се завршити 
процесом прегледа, који 
ће сумирати научене лекције, 
проценити успех различи-
тих метода, идентификовати 
добре праксе и предложити 
препоруке за будуће напоре 
за праћење.

Инклузивна реформа 
и партнерство
Трајна реформа мора 
бити инклузивна и вођена 
изнутра. Овај пројекат 
ће подржати постојеће 
реформске  механизме 
који укључују цивилно 
друштво и друге релевантне 
актере. Пажња ће се 
такође фокусирати на 
ангажовање политички 
мање заступљених 
група, укључујући жене, 

националне мањине 
и особе са инвалидитетом.

У оквиру пројекта, 
блиско ће се сарађивати 
са међународним 
организацијама како би се 
осигурало да активности 
буду комплементарне 
сталној подршци. Ово 
ће укључивати блиску 
сарадњу и консултације са 
теренским операцијама 
ОEБС-а, делегацијама 
ЕУ и потписницима 
Декларације Уједињених 
нација о начелима 
међународног посматрања 
избора.

Историјска позадина
Од Самита у Истанбулу 1999. 
године, државе учеснице 
ОЕБС-а су се обавезале да 
ће надгледати изборне про-
цене и препоруке ОДИХР-а. 
Оне су такође препознале 
помоћ коју ОДИХР може пру-
жити у изради и спровођењу 
изборног законодавства. 
ОДИХР је доследно подр-
жавао ефикасно праћење 
препорука, а Приручник за 
праћење изборних препорука 
из 2016. године, наглашава 
приступ ОДИХР-а у овој важ-
ној области. Европска унија, 
препознајући значај демо-
кратских реформи у смеру 
европских интеграција у ре-
гиону, такође је нагласила 
потребу да подржи праћење 
препорука ОДИХР-а.

„Наша канцеларија има дугу 
историју подршке институцијама 
и цивилном друштву у надгледању 
изборних препорука на инклузиван 
и благовремен начин. Овим пројектом, 
надамо се да ћемо интензивирати 
овај рад и подржати наше партнере на 
Западном Балкану у њиховим значајним 
напорима за даље побољшање 
изборног законодавства и праксе.”

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
Директорица,  Канцеларија ОЕБС-а за демократске 
институције и људска права 

Контакт
За више информација о пројекту, 
молимо посетите
http://www.osce.org/odihr/support-
to-elections-in-western-balkans 
или пишите на wb-project@odihr.pl 
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