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Саопштенје за новине
Посматрачи ОЕБС-а стижу у Босну и Херцеговину да
прате опште изборе
Варшава, 30. август 2010. године – Данас је са радом званично почела Изборна посматрачка
мисија ОЕБС-ове канцеларије за демократске институције и људска права (ODIHR) у вези са
предстојећим општим изборима у Босни и Херцеговини, који ће се одржати 3. октобра 2010.
године.
Долазак мисије услиједио је након позива од стране Централне изборне комисије БиХ. Све
државе чланице ОЕБС-а имају обавезу да упуте позив ODIHR-у да прати њихове изборе.
Мисија, којој је на челу амбасадор Daan W. Everts из Холандије, састоји се од осам
међународних изборних стручњака, од којих сваки долази из друге државе чланице ОЕБС-а,
и има сједиште у Сарајеву. Такође, двадесет сталних посматрача биће распоређени у на
подручју цијеле БиХ од 2. септембра 2010. године.
Мисија ће оцијенити изборе у погледу поштовања стандарда демократских изборних
процеса, укључујући обавезе прихваћене од стране свих држава чланица ОЕБС-а, као и у
погледу поштовања домаћег законодавства.
Посматрачи ће пажљиво пратити и извјештавати о свим аспектима одвијања изборног
процеса, укључујући питања у вези са правним оквиром за изборе, резултатима рада изборне
администрације, медијском извјештавању у предизборној кампањи, те процедурама на сам
дан избора.
Непосредно пред сам дан избора, око 300 привремених посматрача биће распоређено на
подручју цијеле БиХ, како би пратили отварање бирачких мјеста, процес гласања, бројање
гласова и израчунавање резултата.
Од 1996. године до сада, ODIHR је пратио одвијање осам избора у БиХ.
Више информација о Мисији, као и Извјештај о оцјени потреба може се пронаћи на ОЕБСовој web страници: http://www.osce.org/odihr-elections/item_12_45817.html
ОЕБС/ODIHR-ова Изборна посматрачка мисија и Мисија ОЕБС-а у БиХ дјелују одвојено и
свака од њих има свој конкретан мандат.
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