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Mе ђу на род но по сма тра ње из бо ра, ко је је до жи ве ло екс пан зи ју 
90-их го ди на XX ве ка, ни је ми мо и шло ни Ср би ју. По сма тра-

ње из бо ра у Ср би ји спро во ди Ор га ни за ци ја (ра ни је Кон фе рен ци ја) 
за европ ску без бед ност и са рад њу, ко ја ша ље сво је по сма трач ке 
* Истраживач приправник, Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
**  Овај рад је на стао у окви ру про јек та бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све-

те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ми си је на све пар ла мен тар не и пред сед нич ке из бо ре ко ји су одр жа-
ни у Ср би ји по чев ши од 1997. го ди не. Ка да је реч о ло кал ним из бо-
ри ма, њих ОЕБС углав ном не по сма тра, за шта је при мер и Ср би ја, 
у ко јој је ОЕБС био све га два пу та укљу чен у из бор не ак тив но сти. 
На кон ло кал них из бо ра 1996. го ди не, ОЕБС је по слао де ле га ци ју 
да до не се за кљу чак о из бо ри ма, што пред ста вља пре се дан у ра ду 
ове ор га ни за ци је. Ови из бо ри ће би ти раз ма тра ни у ра ду, јер пред-
ста вља ју осно ву за све о бу хват но по сма тра ње из бо ра ко је је ОЕБС 
пр ви пут пред у зео већ на ред не го ди не. Дру ги при мер по сма тра ња 
ло кал них из бо ра се од но си на ван ред не из бо ре у Пре ше ву, Бу ја-
нов цу и Ме две ђи 2002. го ди не, ко ји не ће би ти раз ма тра ни у овом 
ра ду. 

МЕЂУНАРОДНОПОСМАТРАЊЕИЗБОРА

Ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра да нас је стан дард о ко ме се 
углав ном не по ле ми ше, јер се сма тра са став ним де лом одр жа ва ња 
из бо ра у де мо крат ским др жа ва ма. Ме ђу тим, оно је но ви јег да ту ма. 
Пре те чом по сма тра ња се сма тра по сма тра ње из бо ра у Вла шкој и 
Мол да ви ји 1857. го ди не, спро ве де но од стра не Европ ске ко ми си је 
ко ја је уста но вље на Уго во ром из Па ри за на кон за вр шет ка Крим-
ског ра та. Ује ди ње не на ци је су у про це су де ко ло ни за ци је по сма-
тра ле из бо ре на ста ра тељ ским и не са мо у прав ним те ри то ри ја ма.1) 
Пре те чом са вре ме ног на чи на по сма тра ња из бо ра сма тра се по сма-
тра ње из бо ра у др жа ва ма Ла тин ске Аме ри ке кра јем 50-их го ди на 
XX ве ка, у окви ру Ор га ни за ци је аме рич ких др жа ва, јер се прет ход-
на по сма тра ња ни су спро во ди ла у су ве ре ним др жа ва ма, ни ти од 
стра не ме ђу на род них ор га ни за ци ја у др жа ва ма чла ни ца ма.2) Осно-
ва за ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра мо же се на ћи у ни зу ме ђу на-
род них ин стру ме на та у ко ји ма је на гла шен зна чај из бо ра. У окви ру 
ОАД је 1948. го ди не до не та Аме рич ка де кла ра ци ја о пра ви ма и 
ду жно сти ма чо ве ка, у ко јој се по ми ње пра во на гла са ње и пе ри о-
дич не из бо ре. Исте го ди не је усво је на Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
људ ским пра ви ма, ко јом је при зна то пра во на сло бо ду ми шље ња и 
из ра жа ва ња. У Ме ђу на род ном пак ту о гра ђан ским и по ли тич ким 

1) Judith Kelley, „Assessing the Complex Evolution of Norms: The Rise of International Elec-
tion Monitoring“, InternationalOrganization, Vol. 62, No. 2, 2008, рр. 221, 238.

2) Arturo Santa-Cruz, „Constitutional Structures, Sovereignty, and the Emergence of Norms: 
The Case of International Election Monitoring“, InternationalOrganization, Vol. 59, No. 3, 
2005, р. 677.
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пра ви ма (1966) се про кла му ју сло бо да из ра жа ва ња и пра во уче шћа 
гра ђа на у јав ним по сло ви ма ди рект но, или пре ко сло бод но иза бра-
них пред став ни ка. У окви ру ре ги о нал них ор га ни за ци ја су та ко ђе 
усво је ни до ку мен ти ко ји ма су де фи ни са на по ли тич ка пра ва.

Нор ме ко је су по ве за не са де мо кра ти јом, из бо ри ма и људ ским 
пра ви ма су до шле до из ра жа ја на кон Хлад ног ра та. Све ви ше др-
жа ва је по че ло да тра жи ле ги ти ми тет на осно ву по сма тра ња из бо-
ра, та ко да је ме ђу на род но по сма тра ње пре ра сло у нор му у не кон-
со ли до ва ним де мо кра ти ја ма и тран зи ци о ним др жа ва ма.3)

Вре ме ном су пред ме ђу на род не ор га ни за ци је и др жа ве по ста-
вље не две ди ле ме у ве зи са по сма тра њем из бо ра: 1) кри те ри ју ми 
ра да по сма трач ке ми си је; 2) шта на ци о нал но за ко но дав ство тре ба 
да са др жи да би ис пу ња ва ло ме ђу на род не стан дар де, што на ро чи-
то до ла зи до из ра жа ја ка да ме ђу на род на ор га ни за ци ја пред ста вља 
ар би тра у по је ди ним из бор ним ци клу си ма или кон флик ти ма, или 
ка да се од ре ђу ју усло ви за при сту па ње европ ским ин те гра ци ја ма.4)

Ме ђу на род но по сма тра ње из бо ра је у све ту при хва ће но до 
сре ди не 90-их го ди на XX ве ка, ка да су ус по ста вље ни и стан дар ди 
за „сло бод не и фер“ из бо ре.5) Ди мен зи ја сло бо де се пре све га од но-
си на га ран то ва ње по ли тич ких пра ва, и пред у слов је фер ди мен зи-
је. По ред устав них и за кон ских пра ви ла, по сто ја ње фер из бо ра се 
мо же кон ста то ва ти уко ли ко по сто ји „ра зум ност као ши ри аспект 
ко ји га ран ту је да ће ре гу лар не нор ме би ти по што ва не, да не ће би-
ти са мо фор мал на не го и ре ал на огра ни че ња из бор не утак ми це.“6)

ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАУОКВИРУКЕБС/ОЕБС

Јед на од ре ги о нал них ор га ни за ци ја у окви ру ко је је ус по ста-
вљен низ нор ми у по гле ду ме ђу на род ног по сма тра ња из бо ра је 
Организацијазаевропскубезбедностисарадњу(Organizationfor
SecurityandCooperationinEurope). На ста ла на кон ни за ди пло мат-

3) Ju dith Kel ley, „As ses sing the Com plex Evo lu tion of Norms“, op.cit., рр. 225-226.
4) Ми лан Јо ва но вић, „Ста во ви ме ђу на род них ор га ни за ци ја о из бо ри ма и де мо крат ским 

из бор ним стан дар ди ма“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град, бр. 1-4/2003, стр. 56-57.

5) Vikram K. Chand, „Democratisation from the outside in: NGO and International Efforts to 
Promote Open Elections“, ThirdWorldQuarterly, Vol. 18, No. 3, 1997, р. 543.

6) Ми лан Н. Јо ва но вић, Изборни системи посткомунистичких држава, ЈП Слу жбе ни 
лист СЦГ, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2004, 
стр. 52.
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ских пре го во ра као Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад-
њу (до но ше њем За вр шног ак та у Хел син ки ју 1975. го ди не), би ла 
је за ду же на за пи та ња без бед но сти, људ ских пра ва и еко ном ских и 
со ци јал них пра ва. Фор ми ра ње кон фе рен ци је, чи је су др жа ве уче-
сни це по ста ле све европ ске др жа ве сем Ал ба ни је, али и Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве и Ка на да, пред ста вља ло је по ку шај пре вла да ва-
ња бло ков ских по де ла у вре ме Хлад ног ра та. Од ред бе ко је су укљу-
че не у За вр шни акт у Хел син ки ју сто га пред ста вља ју ре зул тат ком-
про ми са и по тре бе да се из ра зи по што ва ње пре ма дру штве но-еко-
ном ском уре ђе њу За пад них и со ци ја ли стич ких др жа ва. 

Из бо ри у др жа ва ма уче сни ца ма КЕБС ни су до шли на днев ни 
ред Кон фе рен ци је док је по сто ја ла бло ков ска по де ла, јер су се др-
жа ве уче сни це уз др жа ва ле од ме ша ња у уну тра шња пи та ња дру-
гих уче сни ца, иако је по сто ја ла кон ти ну и ра на офан зи ва За па да у 
ве зи са по што ва њем људ ских пра ва.7) До „пре стан ка офан зи ве“ је 
до шло тек ка да је пи та ње људ ских пра ва ре ше но у ко рист За па да, 
од но сно ка да је из би ло у пр ви план при ли ком уру ша ва ња Ис точ-
ног бло ка. 

У Бе чу је од 1986. до 1989. го ди не одр жан са ста нак Беч ког кон-
ти ну и те та КЕБС, на ко ме је до шло до укљу чи ва ња од ред би о људ-
ској ди мен зи ји КЕБС у За вр шни до ку мент. Људ ском ди мен зи јом је 
на зва но поштовањеправаиосновнихслободачовека,каоиљудски
контактиидругахуманитарнапитања.8) У окви ру кон фе рен ци је 
о људ ској ди мен зи ји, пред ви ђе но је одр жа ва ње три са стан ка: у Па-
ри зу 1989, Ко пен ха ге ну 1990, и у Мо скви 1991. го ди не. До ку мент 
ко ји је пот пи сан у Ко пен ха ге ну 29. ју на 1990. го ди не пред ста вља 
нај ва жни ји из вор раз ли чи тих вр ста оба ве за ко је на се бе пре у зи-
ма КЕБС у људ ској ди мен зи ји. Др жа ве уче сни це су плу ра ли стич ку 
де мо кра ти ју и вла да ви ну пра ва про гла си ле пред у сло вом по што ва-
ња људ ских пра ва и основ них сло бо да, и по здра ви ле при вр же ност 
свих уче сни ца де мо кра ти ји и по ли тич ком плу ра ли зму.9) Из бо ри ма 
је по све ће на по себ на па жња, јер је про кла мо ва но да во ља на ро-
да, ко ја је из ра же на кроз пе ри о дич не из бо ре, пред ста вља осно ву 
ле ги ти ми те та и ауто ри те та вла сти. Основ ни прин ци пи при ли ком 

7) Ср ђан Сло вић, ЉудскаправаКЕБС/ОЕБСикосовскакриза, Ин сти тут за срп ску кул ту-
ру, Ле по са вић, 2010, стр. 29-30.

8) Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „За кључ ни до ку мент. Пра те ћи са ста-
нак КЕБС“, Беч, 1989.

9) Пре ам бу ла, Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „До ку мент са са стан ка 
Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји КЕБС“, Ко пен ха ген, 1990.
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одр жа ва ња из бо ра су: га ран то ва ње уни вер зал ног и јед на ког пра ва 
гла са, тај но гла са ње, пра во гра ђа на да бу ду би ра ни на јав не функ-
ци је, пра во на са мо стал но и не сме та но по ли тич ко ор га ни зо ва ње, 
јед на ка пра ва свих у по ли тич кој кам па њи, на ро чи то у од но су на 
ме ди је, и пра во иза бра них кан ди да та на вр ше ње ман да та. У до ку-
мен ту је по ме ну та уло га по сма тра ча, чи је при су ство мо же да уна-
пре ди из бор ни про цес. Због то га су др жа ве уче сни це ре ши ле да 
по зо ву по сма тра че из дру гих уче сни ца, као и при ват не ин сти ту ци-
је и ор га ни за ци је да пра те из бор ни ток, али без ме ша ња у из бор ни 
по сту пак.10)

На тре ћем са стан ку Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји, у Мо-
скви 1991. го ди не, др жа ве уче сни це су кон ста то ва ле да „оба ве зе 
пре у зе те у обла сти људ ске ди мен зи је КЕБС пред ста вља ју пи та ња 
од ди рект ног и ле ги тим ног ин те ре са за све др жа ве уче сни це и да 
ни су ис кљу чи во уну тра шња ствар од но сне др жа ве.“11)

Има ју ћи у ви ду су штин ске про ме не до ко јих је до шло у Евро-
пи на кон па да Бер лин ског зи да и ује ди ње ња Не мач ке, у Па ри зу је 
од 19. до 21. но вем бра 1990. го ди не одр жан но ви са мит, на ко ме је 
усво је на ПарискаповељазановуЕвропу. Де мо кра ти ја је озна че на 
као је ди ни по же љан си стем вла да ња, а за сни ва се на во љи на ро да 
ко ја се из ра жа ва на сло бод ним и по ште ним из бо ри ма. Др жа ве уче-
сни це су у Па ри зу до не ле од лу ку да је по треб но осно ва ти Кан це ла-
ри ју за сло бод не из бо ре, са се ди штем у Вар ша ви, ко ја ће олак ша ти 
кон так те и раз ме ну оба ве ште ња о из бо ри ма ко ји се одр жа ва ју у 
др жа ва ма уче сни ца ма. На Се ми на ру екс пе ра та КЕБС о де мо крат-
ским ин сти ту ци ја ма, ко ји је одр жан у Ослу но вем бра 1991. го ди не, 
до не та је од лу ка да се Кан це ла ри ја за сло бод не из бо ре тран сфор-
ми ше у Канцеларијузадемократскеинституцијеиљудскаправа
(OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights–ODIHR). На 
са ми ту у Хел син ки ју 1992. го ди не је од лу че но да ОДИ ХР по ма же 
у пра ће њу спро во ђе ња оба ве за у људ ској ди мен зи ји. 

У за вр шном до ку мен ту са ми та у Бу дим пе шти, ко ји је одр жан 
1994. го ди не,  од ре ђе но је да ће КЕБС про ме ни ти на зив у Органи
зацијазаевропскубезбедностисарадњу. На са ми ту је од лу че но да 
се осну је Стал ни са вет за ин тен зив ни ји ди ја лог о људ ској ди мен зи-
ји, а ОДИ ХР је озна чен као глав на ин сти ту ци ја људ ске ди мен зи је. 

10) Ibid, па ра граф 6-8.
11) Пре ам бу ла, Кон фе рен ци ја за европ ску без бед ност и са рад њу, „До ку мент са са стан ка 

Кон фе рен ци је о људ ској ди мен зи ји КЕБС“, Мо сква, 1991.



- 256 -

УЛОГАОЕБС/ОДИХРУПОСМАТРАЊУИЗБОРА:...СлађанаМладеновић

Исто вре ме но, ово те ло је до би ло за да так да са ра ђу је са дру гим ор-
га ни за ци ја ма ко је се ба ве људ ском ди мен зи јом, и да се кон сул ту је 
са ре ле вант ним ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве по сма тра њем из бо ра. 

На са ми ту ко ји је одр жан у Ис тан бу лу 1999. го ди не усво је на је 
Повељазаевропскубезбедност у ко јој су се др жа ве уче сни це оба-
ве за ле да ће по зи ва ти ОДИ ХР да по сма тра њи хо ве из бо ре, и да ће 
пра ти ти ње го ве про це не и пре по ру ке.

УЛОГАОЕБС/ОДИХРУПОСМАТРАЊУИЗБОРА

Па ри ска по ве ља за но ву Евро пу је пред ви де ла фор ми ра ње 
Кан це ла ри је за сло бод не из бо ре, ко ја је већ на ред не го ди не пре-
ра сла у Кан це ла ри ју за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва. 
По сма тра ње из бо ра у др жа ва ма уче сни ца ма је уско ро по стао је-
дан од основ них за да та ка ове Кан це ла ри је, при че му ОДИ ХР има 
два ци ља: при ступ из бор ном про це су у скла ду са оба ве за ма ко је 
су пре у зе те у окви ру ОЕБС и усва ја ње пре по ру ка да би се из бор-
ни про цес ускла дио са пре у зе тим оба ве за ма. Уко ли ко је по треб но, 
ОДИ ХР ну ди по моћ др жа ва ма да би укло ни ле не до стат ке у из бор-
ном про це су.12)

У то ку свог ра да, ОДИ ХР се фо ку си рао на пар ла мен тар не и 
пред сед нич ке из бо ре, ма да је по сма трао и ма ли број ло кал них и 
ре ги о нал них из бо ра и ре фе рен ду ма.13) Има ју ћи у ви ду да до ку мент 
из Ко пен ха ге на пред ви ђа стал ни по зив на по сма тра ње, ни је нео п-
хо дан фор ма лан по зив, али у прак си др жа ве уче сни це ша љу пи са-
ни по зив да би по твр ди ле сво је оба ве зе и спрем ност да при хва те 
ме ђу на род не по сма тра че.14)

При ли ком по сма тра ња из бо ра, ОДИ ХР по шту је Ко декс по-
на ша ња за по сма тра че. Ко декс по на ша ња за по сма тра че ОЕБС/
ОДИ ХР је пр ви пут об ја вљен 1997. го ди не, а 2005. го ди не је ви ше 
вла ди них и не вла ди них ме ђу на род них ор га ни за ци ја у окви ру Ује-
ди ње них на ци ја усво ји ло Декларацију принципа за међународно
посматрањеизбора, као и Кодекспонашањазамеђународнепо
сматрачеизбора.  

12) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, „Over vi ew“, http://www.osce.org/odi-
hr/elec ti ons/72781 (при ступ: 23/07/12).

13) Or ga ni za tion for Se cu rity and Co-ope ra tion in Euro pe, ElectionObservationHandbook, Sixth 
edi tion, War saw, 2010, р. 15.

14) Ibid, рр. 25-26.



стр:251275.

- 257 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

Не ко ли ко ме се ци пре одр жа ва ња из бо ра, у др жа ву уче сни цу 
се ша ље Мисија запроценупотреба (NeedsAssessmentMission), 
чи ји је за да так да про це ни усло ве под ко ји ма би мо гло да се од ви ја 
по сма тра ње, и да пре по ру чи сла ње по сма трач ке ми си је. На осно ву 
из ве шта ја Ми си је за про це ну по тре ба, ОДИ ХР мо же до не ти од лу-
ку да упу ти: ми си ју за по сма тра ње из бо ра; огра ни че ну ми си ју за 
по сма тра ње из бо ра; ми си ју за про це ну из бо ра или тим струч ња ка.

Мисија за посматрање избора се рас по ре ђу је шест до осам 
не де ља пре одр жа ва ња из бо ра, уко ли ко ме ђу уче сни ци ма из бо ра 
по сто ји огра ни че но по ве ре ње у из бор ну ад ми ни стра ци ју, це ло ку-
пан про цес и из бор не рад ње на дан из бо ра, а при су ство по сма тра ча 
би мо гло да по ве ћа по ве ре ње у про цес. Основ ни за да так ми си је је 
да упо ре ди уса гла ше ност из бо ра са оба ве за ма ко је су пре у зе те у 
окви ру ОЕБС, дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма и на ци о нал ним 
за ко но дав ством. Она је за ду же на за пра ће ње кључ них аспе ка та 
из бор ног про це са: прав ног окви ра; ре ги стра ци је кан ди да та и би-
ра ча; кам па ње; уло ге ме ди ја; из бор не ад ми ни стра ци је; ре ша ва ња 
из бор них спо ро ва; уче шћа же на и на ци о нал них ма њи на; гла са ња, 
пре бро ја ва ња гла со ва и об ја вљи ва ња ре зул та та на дан из бо ра; по-
сти збор них жал би и при го во ра. Ми си ја та ко ђе да је пре по ру ке за 
по бољ ша ње про це са.15)

Ограничена мисија за посматрање избора се рас по ре ђу је у 
др жа ви уче сни ци у ко јој ни су ве ро ват ни ве ли ки про бле ми у то ку 
из бор ног да на, али би по сма тра ње це ло куп ног про це са мо гло да 
ре зул ту је ко ри сним пре по ру ка ма. Тра ја ње и обим по сло ва Огра ни-
че не ми си је су слич ни стан дард ној ми си ји.16)

Мисијазапроценуизборане по сма тра из бо ре на све о бу хва тан 
на чин већ во ди ра чу на о по себ ним пи та њи ма ко је је иден ти фи ко-
ва ла Ми си ја за про це ну по тре ба, на осно ву по сто је ћих стан дар да. 
У слу ча ју од сту па ња од стан дар да, Ми си ја за про це ну из бо ра ће 
по ну ди ти од го ва ра ју ће пре по ру ке за по бољ ша ње из бор ног про це-
са. У др жа ви у ко јој се рас по ре ђу је ова ми си ја мо ра ју да по сто је 
по ве ре ње у из бор ни про цес, не при стра сан и тран спа рен тан рад из-
бор не ад ми ни стра ци је, по ли тич ки плу ра ли зам, по што ва ње основ-
них сло бо да, и оста ли пред у сло ви де мо крат ског ре жи ма. Ме ђу тим, 
пи та ња ко ја и да ље мо гу би ти отво ре на су: прав ни оквир, ме диј ско 
окру же ње, пра ва ма њи на, фи нан си ра ње кам па ње, ко ри шће ње но-

15) Ibid, рр. 29-30.
16) Ibid, р. 30.
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вих тех но ло ги ја или дру га пи та ња ко ја зах те ва ју над зор. С дру ге 
стра не, Ми си ја за про це ну из бо ра се мо же рас по ре ди ти уко ли ко је 
по треб но одр жа ти ди ја лог са уче сни ци ма из бо ра, али не по сто ји 
по ли тич ки плу ра ли зам у до вољ ној ме ри да би омо гу ћио би ра ње 
из ме ђу раз ли чи тих по ли тич ких ал тер на ти ва, уко ли ко др жа ва ни је 
по сту пи ла по прет ход ним пре по ру ка ма ко је јој је упу тио ОДИ ХР, 
уко ли ко прав ни оквир ни је ускла ђен у ве ћој ме ри са стан дар ди ма 
ОЕБС, ни ти би по сма тра ње мо гло да до не се од ре ђе ни до при нос.17)

Тимстручњака се рас по ре ђу је у од ре ђе ној др жа ви уче сни ци 
уко ли ко ни је дан од прет ход но по бро ја них фор ма та ми си ја не мо же 
да аде кват но од го во ри на по тре бе те уче сни це. Слу ча је ви у ко ји-
ма се рас по ре ђу је тим струч ња ка об у хва та ју си ту а ци је у ко ји ма се 
не мо же при ме ни ти стан дард на ме то до ло ги ја ко ју ОДИ ХР ко ри сти 
или ка да ОДИ ХР не по сма тра из бо ре. У слу ча ју дру гог кру га пар-
ла мен тар них из бо ра, тим струч ња ка мо же би ти рас по ре ђен да би 
по мо гао те рен ској опе ра ци ји ко ју во ди ОЕБС. Ти мо ви струч ња ка 
се рас по ре ђу ју у крат ком пе ри о ду од не ко ли ко да на пре и по сле 
из бо ра.18)

Фа зе по сма тра ња су: по сма тра ње пред из бор ног пе ри о да, из-
бор ног да на, бро ја ња гла со ва и уно са ре зул та та, под но ше ње из ве-
шта ја и из ја ва, по сма тра ње по сти збор ног пе ри о да, за тва ра ње ми-
си је, ин тер ак ци ја са парт не ри ма (дру гим ме ђу на род ним и до ма ћим 
те ли ма ко ји се ба ве по сма тра њем из бо ра), усва ја ње ко нач ног из ве-
шта ја и на ста вак пра ће ња про це са.

Ста во ви ОДИ ХР о из бо ри ма до би ја ју на те жи ни у оним др жа-
ва ма ко је су ушле у про цес европ ских ин те гра ци ја. Др жа ве ко је су 
при жељ ки ва ле члан ство у Европ ској уни ји су услед не га тив не про-
це не ОДИ ХР ус по ри ле про цес при сту па ња овој ор га ни за ци ји.19) 
С дру ге стра не, ОЕБС се сма тра аген том со ци ја ли за ци је др жа ва 
Цен трал не Ази је, у по гле ду при хва та ња нор ми људ ских пра ва и 
де мо кра ти је. Ова ор га ни за ци ја пред ста вља нај ва жни јег про мо те-
ра на ве де них нор ми у име За па да. Ко ри сте ћи по сма тра ње из бо ра, 
сла њем ми си ја ОДИ ХР у ове зе мље, ОЕБС је ути цао на њи хов ме-
ђу на род ни углед.20)

17) Ibid, р. 31.
18) Ibid, р. 32.
19) Pe ter Eic her, „Im pro ving OSCE elec tion ob ser va tion“, SecurityandHumanRights, no. 4, 

2009, р. 270.
20) Ale xan der War kotsch, „The OSCE as an Agent of So ci a li sa tion? In ter na ti o nal Norm Dyna-

mics and Po li ti cal Chan ge in Cen tral Asia“, EuropeAsiaStudies, Vol. 59, No. 5, 2007, рр. 
829, 837-838.
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ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАУСРБИЈИ

Ср би ја је у окви ру СФРЈ има ла при ли ке да уче ству је у по чет-
ним фа за ма тран сфор ма ци је КЕБС и до но ше њу стан дар да о из бо-
ри ма у Ко пен ха ге ну. Ме ђу тим, због гра ђан ског ра та уну тар СФРЈ и 
ње ног раз би ја ња, Ср би ја је по ста ла по ли гон за при ме ну но во у спо-
ста вље них прин ци па, пре све га у обла сти за шти те пра ва на ци о нал-
них ма њи на. Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја ни је као та ква би ла 
при зна та, већ је уну тар КЕБС ко ри шће на фор му ла „СР Ју го сла ви ја 
(Ср би ја и Цр на Го ра)“, ко ја је би ла уста но вље на у окви ру Ује ди ње-
них на ци ја, и би ло јој је су спен до ва но члан ство од 1992. до 2000. 
го ди не, ка да је при мље на у ОЕБС као но ва др жа ва. Ми си је ко је је 
КЕБС/ОЕБС слао у Ср би ју ба ви ле су се пи та њи ма људ ских пра ва, 
и то се не ми нов но од ра зи ло и на мо гућ ност по сма тра ња пар ла мен-
тар них и пред сед нич ких из бо ра. 

По сма тра ње из бо ра у Ср би ји се услов но мо же по де ли ти у три 
пе ри о да: 1)  до Деј тон ског спо ра зу ма и окон ча ња изо ла ци је Ср би-
је/СРЈ; 2) од Деј тон ског спо ра зу ма до про ме не вла сти 5. ок то бра 
2000. го ди не; 3) на кон 2000. го ди не. У окви ру по след њег пе ри о да 
мо гу се из дво ји ти две це ли не: по сма тра ње из бо ра до 2006. го ди не, 
и на кон то га. Ова по де ла је усло вље на ти ме што је 2006. го ди не 
до шло до оса мо ста љи ва ња Цр не Го ре, до но ше ња но вог Уста ва Ср-
би је, и за јед нич ке ре ви зи је по сто је ћег из бор ног за ко но дав ства ко је 
су спро ве ли ОЕБС и Ве не ци јан ска ко ми си ја Са ве та Евро пе. Пар ла-
мен тар ни из бо ри одр жа ни 2007. го ди не, као по сле ди ца на ве де них 
про ме на, ујед но су и по след њи из бо ри на ко је је ОЕБС по слао ду-
го роч ну по сма трач ку ми си ју. 

Од уво ђе ња пар тиј ског плу ра ли зма до Деј тон ског спо ра зу ма, 
у Ср би ји су одр жа на три ци клу са пар ла мен тар них, и два ци клу-
са пред сед нич ких из бо ра. Пр ви ви ше стра нач ки пар ла мен тар ни и 
пред сед нич ки из бо ри у Ср би ји су одр жа ни 1990. го ди не, и бу ду ћи 
да су тад тек по ста вље не осно ве по сма тра ња из бо ра у др жа ва ма 
уче сни ца ма, по сма тра чи КЕБС им ни су при су ство ва ли. Упр кос 
су спен зи ји члан ства, КЕБС је пред ста вљао те ло ко је је нај ви ше 
са ра ђи ва ло са СРЈ, због че га су ње го ви пред став ни ци при су ство-
ва ли ван ред ним пар ла мен тар ним из бо ри ма 1992. и 1993. го ди не 
и пред сед нич ким из бо ри ма 1992. го ди не. Ме ђу тим, уме сто сла ња 
пра ве по сма трач ке ми си је, КЕБС је по слао Мисију за утврђива
њечињеница(FactFindingMission). Она је за кљу чи ла да су из бо-
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ри ор га ни зо ва ни са ни зом не пра вил но сти, а нај ве ће за мер ке су се 
од но си ле на по вла шћен трет ман вла да ју ће стран ке у ме ди ји ма и 
оп шту не а жур ност би рач ких спи ско ва. На гла ше но је и не за до вољ-
ство опо зи ци је.21)„На осно ву из не тих оце на, по сма трач ка ми си ја је 
за кљу чи ла да из бо ри одр жа ни 20. де цем бра 1992. у Ср би ји не ис-
пу ња ва ју ни ми ни мум де мо крат ских стан дар да КЕБС-а.“22) На ред-
ни ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри ко ји су одр жа ни 1993. го ди не 
су до би ли слич не оце не. 

По сма тра чи ОЕБС су у дру гом пе ри о ду по сма тра ња из бо ра у 
Ср би ји по сма тра ли пред сед нич ке и пар ла мен тар не из бо ре 1997. 
го ди не, при че му је у пот пу но сти при ме ње на ме то до ло ги ја по-
сма тра ња ОЕБС/ОДИ ХР. Ре фе рент ну тач ку за по сма тра ње ових 
из бо ра пред ста вља ли су ло кал ни из бо ри у Ср би ји, одр жа ни 1996. 
го ди не. Из ве шта ји са ло кал них из бо ра, ко ји су иза зва ли пре о крет 
у ан га жо ва њу ОЕБС на из бо ри ма у Ср би ји, ни су на пра вље ни од 
стра не по сма трач ке ми си је, већ на осно ву до ку ме на та вла да ју ћих 
и опо зи ци о них стра на ка, и из ја ва од ре ђе них зва нич ни ка. Опо зи ци-
ја, ко ја је на кон ло кал них из бо ра одр жа ла ви ше ме сеч не про те сте, 
сум ња ла је да је до шло до из бор не кра ђе у ни зу скуп шти на оп шти-
на и скуп шти на ма гра до ва Бе о град и Ниш. Због то га су вла сти Ср-
би је и СРЈ по зва ле ОЕБС да по ша ље ми си ју ра ди про ве ре на во да 
опо зи ци је, што је ста ви ло ОЕБС у нео бич ну си ту а ци ју да до не се 
став о из бо ри ма на кон што су они одр жа ни. Фе ли пе Гон за лес, не ка-
да шњи пре ми јер Шпа ни је, по стао је во ђа де ле га ци је ди пло ма та и 
прав них струч ња ка ко ја је фор ми ра на на adhoc осно ви.23) Из ве штај 
ко ји је шеф де ле га ци је под нео пред се да ва ју ћем ОЕБС на гла ша ва 
да су из бо ри у це ли ни од ра зи ли во љу ве ћи не гра ђа на. На ве де не су 
22 оп шти не у ко ји ма је по бе ди ла опо зи ци о на ко а ли ци ја „За јед но“, 
али је и на гла ше но да не ма сум ње да су кан ди да ти пар ти ја СПС, 
ЈУЛ и Но ва де мо кра ти ја осво ји ли ве ћи ну гла со ва.24)

По ред из ве шта ја ко ји је упу ћен пред се да ва ју ћем ОЕБС, де ле-
га ци ја је са ста ви ла и екс перт ски из ве штај, у ко ме су по но вље ни 

21) „Re port of the CSCE Fact-Fin ding Mis sion“, 26. 5. 1992, пре ма: Вла ди мир Го а ти, Зо-
ран Ђ. Сла ву је вић, Ог њен При би ће вић, ИзборнеборбеуЈугославији(19901992), НИП 
Рад нич ка штам па, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град, 1993, стр. 13.

22) Вла ди мир Го а ти, ИзбориуСРЈод1990.до1998.Вољаграђанаилиизборнаманипула
ција, ЦЕ СИД, Бе о град, 2001,стр. 97-98.

23) Ве сна Ра кић-Во ди не лић, Љи ља на Бе наћ-Шан тић, Ре фик Ше ћи бо вић, Го ран Сви ла но-
вић, Ср ђан Ра до ва но вић, Изборнакрађа:правниаспект, Ме ди ја цен тар, Бе о град, 1997, 
стр. 206.

24) Ibid, стр. 211-212.
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не ки од при го во ра ко је је ко а ли ци ја „За јед но“ упу ћи ва ла су до ви ма 
и из бор ним ко ми си ја ма, а Са ве зном устав ном су ду је су ге ри са но 
да по ни шти пре су де ко ји ма су по ни шта ва ни ре зул та ти са би рач-
ких ме ста из про це ду рал них раз ло га. Оп шти за кљу чак де ле га ци је 
је био да је по треб но уна пре ђе ње из бор ног за ко но дав ства у СРЈ.25)

Уло га де ле га ци је ОЕБС у ква ли фи ко ва њу по на ша ња пред став-
ни ка вла сти на ло кал ним из бо ри ма као из бор не кра ђе је ве о ма ве-
ли ка, јер без тзв. Гон за ле со вог из ве шта ја, опо зи ци ја не би има ла 
по твр ду за сво је тврд ње. Са дру ге стра не, де ле га ци ја ОЕБС је по-
сту пи ла на на чин ко ји је не свој ствен за ову ор га ни за ци ју, чи ме је 
ва ља ност из ве шта ја до ве де на у пи та ње. 

Пр во све о бу хват но по сма тра ње из бо ра у Ср би ји ор га ни зо ва но 
је 1997. го ди не, ка да су спро ве де ни пар ла мен тар ни из бо ри, као и 
два ци клу са пред сед нич ких. Пр ви круг пр вог ци клу са пред сед нич-
ких из бо ра по ду да рао се са одр жа ва њем пар ла мен тар них из бо ра, 
али ка ко ни на кон дру гог кру га ни је био иза бран пред сед ник Ср би-
је, из бо ри су по но вље ни у де цем бру. Због то га је ОДИ ХР при пре-
мио два из ве шта ја: о пар ла мен тар ним и пр вом ци клу су пред сед-
нич ких из бо ра26), ко ји су одр жа ни 21. сеп тем бра и 5. ок то бра, и о 
дру гом ци клу су пред сед нич ких из бо ра, ко ји су одр жа ни 7. и 21. де-
цем бра. На кон што је ми си ја за по сма тра ње из бо ра са ста ви ла пр ви 
из ве штај, дру ги је био ре зул тат ра да Ти ма за тех нич ку про це ну.27)

По ла зе ћи од Гон за ле со вог из ве шта ја, уоче них про пу ста и за-
мер ки, ОДИ ХР је на овим из бо ри ма раз ма трао: прав ни оквир, пра-
ви ла за по сма тра ње, из бор ну ад ми ни стра ци ју и ме ди је, а са чи њен 
је и низ пре по ру ка о по бољ ша њу из бор ног си сте ма. Ми си ја ОЕБС 
је, у свом пр вом из ве шта ју, из ра зи ла сла га ње са ста во ви ма по је ди-
них опо зи ци о них стра на ка да пре по ру ке из Гон за ле со вог из ве шта-
ја, о нео п ход ним про ме на ма у из бор ном про це су, ни су у до вољ ној 
ме ри узе те у об зир. Нај ве ће за мер ке пар ла мен тар ним и пред сед-
нич ким из бо ри ма су се ти ца ле не тран спа рент но сти спро ве де ног 
из бор ног по ступ ка, и не јед на ког спро во ђе ња по је ди них од ред би из 
из бор ног за ко но дав ства. Уоче не су број не не пра вил но сти у ра ду 
из бор не ад ми ни стра ци је, чи ји са став и над ле жно сти ни су би ли до-

25) Ibid, str. 207-208.
26) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia:Parliamentary

ElectionSeptember21,1997andPresidentialElectionSeptember21andOctober5,1997, 
War saw, 1997.

27) OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights,RepublicofSerbia:RerunofthePre
sidentialElectionsDecember7andDecember21,1997,War saw, 1998.
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вољ но пре ци зно од ре ђе ни. Ре ги стра ци ја би ра ча и кан ди да та (уз не-
по сто ја ње је дин стве ног би рач ког спи ска), по сту па ње са из бор ним 
ма те ри ја лом, пре бро ја ва ње гла со ва и са оп шта ва ње ре зул та та, би ли 
су та ко ђе у фо ку су по сма тра ња у оба из ве шта ја. По себ на па жња 
је по све ће на ме ди ји ма, за ко је је за кљу че но да су би ли углав ном 
при стра сни пре ма вла сти ма. У ве зи са пар ла мен тар ним из бо ри-
ма, по сма трач ка ми си ја се ба ви ла и до де љи ва њем ман да та на кон 
из бо ра, док су у ве зи са дру гим ци клу сом пред сед нич ких из бо ра 
при ме ће не не ло гич но сти и не пра вил но сти у по гле ду гла са ња на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Не ко ли ко ме се ци пре одр жа ва ња пар ла мен тар-
них из бо ра, Ср би ја је уме сто на до та да шњих де вет, по де ље на на 
29 из бор них је ди ни ца, а по ја ва да се из бор но за ко но дав ство ме ња 
у го ди ни пре одр жа ва ња из бо ра би ће че ста и на кон 2000. го ди не. 

Тре ћи пе ри од по сма тра ња из бо ра обе ле жен је про ме на ма до 
ко јих је до шло 5. ок то бра 2000. го ди не, на кон ко јих је фор ми ра на 
пре ла зна вла да у Ср би ји, и рас пи са ни су ван ред ни пар ла мен тар ни 
из бо ри за де цем бар исте го ди не. У то ку ок то бра је усво јен но ви 
За кон о из бо ру на род них по сла ни ка, на осно ву ко га су спро ве де ни 
пар ла мен тар ни из бо ри. Нај ва жни ја про ме на пред ви ђе на за ко ном је 
то што је це ла Ср би ја по ста ла јед на из бор на је ди ни ца, са цен зу сом 
од 5% гла со ва, и Д›Он то вом фор му лом за пре ра чу на ва ње гла со ва 
у ман да те.

Пре одр жа ва ња пар ла мен тар них из бо ра, СРЈ је по ста ла чла-
ни ца ОЕБС, ко ји је по слао ми си ју за по сма тра ње из бо ра. Из ве штај 
ко ји је са ста вио ОДИ ХР је ре зул тат ра да ду го роч не по сма трач ке 
ми си је, ко ја је те мељ но ана ли зи ра ла све фа зе из бор ног про це са, 
има ју ћи у ви ду прет ход не из ве шта је и но ве окол но сти. Њен за кљу-
чак је да је на овим из бо ри ма учи њен зна ча јан на пре дак у од но су 
на прет ход не, и да су пар ти је и би ра чи мо жда пр ви пут мо гли да 
има ју по ве ре ња у по у зда ност ре зул та та. Ми си ја је за кљу чи ла да је 
без об зи ра на не до стат ке из ра же на ја сна же ља ад ми ни стра ци је да 
рас кр сти са по ступ ци ма из про шло сти.28)

На ред не го ди не ОЕБС је из вр шио про це ну за ко но дав ства у ве-
зи са пред сед нич ким и пар ла мен тар ним из бо ри ма, од но сно про це-
ну За ко на о из бо ру на род них по сла ни ка из 2000. го ди не и За ко на 
о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ји је до нет 1990. го ди не. Ве ћа 
па жња је по све ће на За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка, На осно-

28) OfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights,RepublicofSerbia,FederalRepublic
ofYugoslavia:ParliamentaryElection,23December2000,War saw, 2001, рр. 16-17.
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ву за па жа ња о не до ста ци ма у овом за ко ну, ОЕБС је из нео низ пре-
по ру ка за по бољ ша ње це ло куп ног из бор ног про це са. То су: 

1) Ус по ста ви ти сред њи ни во из бор не ад ми ни стра ци је, из ме ђу 
Ре пу блич ке из бор не ко ми си је и би рач ких од бо ра;

2) Про ме ни ти пра ви ла о обра зо ва њу из бор них ко ми си ја, ко ја 
укљу чу ју ри зик за по сто ја ње стра нач ки обо је не из бор не ад-
ми ни стра ци је; 

3) Раз ја сни ти пра ви ла за аутен ти фи ка ци ју пот пи са за кан ди-
дат ске ли сте;

4) За ко ном ре гу ли са ти уче шће ме ђу на род них и не стра нач ких 
до ма ћих по сма тра ча; 

5) Усво ји ти аманд ма не ко ји ма би се омо гу ћио сло бо дан и јед-
нак при ступ ма сов ним ме ди ји ма;

6) До рас пу шта ња би рач ких од бо ра би тре ба ло да до ђе са мо 
уко ли ко је до шло до озбиљ ног кр ше ња за ко на, ко је ути че на 
ин те гри тет из бо ра; 

7) Од Ре пу блич ке из бор не ко ми си је би тре ба ло зах те ва ти да 
об ја ви ре зул та те по би рач ким ме сти ма, ко је би тре ба ло упо-
ре ди ти са за пи сни ци ма ко је су са ста ви ли би рач ки од бо ри;

8) По треб но је увр сти ти ме ре ко ји ће омо гу ћи ти гла са ње они-
ма ко ји не мо гу да до ђу до би рач ких ме ста због ин ва ли ди те-
та или про фе си о нал них оба ве за; 

9) Би ра чи и дру ге за ин те ре со ва не стра не мо ра ју да има ју мо-
гућ ност да се жа ле ди рект но су ду за за шти ту сво јих из бор-
них пра ва, јер су по сто је ћа пра ви ла не а де кват на у си ту а ци-
ја ма ка да под но си о цу жал бе тре ба брз прав ни лек;

10)  Ман дат иза бра ног чла на пар ла мен та не би тре ба ло да пре-
ста не уко ли ко ви ше ни је члан стран ке на чи јој је ли сти иза-
бран.29)

Ка да је реч о За ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ми си-
ја ОЕБС се кон цен три са ла на иден ти фи ко ва ње оно га што је спе-
ци фич но за пред сед нич ке из бо ре. За раз ли ку од За ко на о из бо ру 
на род них по сла ни ка, дру гим за ко ном је омо гу ће но кан ди до ва ње 
не за ви сних кан ди да та, ван по ли тич ких стра на ка. Ме ђу тим, иако 
кан ди да та мо гу да но ми ну ју и гру па гра ђа на и по ли тич ка ор га ни-

29) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, AssessmentoftheLawsonParliamen
taryandPresidentialElectionsintheRepublicofSerbia(FRY), War saw, 2001, р. 2.
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за ци ја (сем по ли тич ке стран ке), ни је из не та ја сна де фи ни ци ја тих 
по ли тич ких ор га ни за ци ја. У свом из ве шта ју, ОЕБС је ис та као не-
ја сно ће ко је по сто је у по гле ду ро ко ва одр жа ва ња из бо ра ка да ак ту-
ел ном пред сед ни ку ис тек не ман дат, или ка да до ђе до пре вре ме ног 
ис те ка ман да та. У за ко ну не по сто ји пре ци зна од ред ба о то ме на 
ко ји на чин тре ба утвр ди ти да ли је на из бо ри ма гла са ло ви ше од 
50% би ра ча. За кон је био не до ре чен и у по гле ду си ту а ци је ка да на 
ви ше по но вље них из бо ра не би би ло до вољ но гла са лих, јер из бо ри 
не мо гу да се одр жа ва ју у не до глед.30)

Тач ност при мед би ко је је из нео ОЕБС се по ка за ла у то ку 2002. 
и 2003. го ди не, ка да су одр жа на три не у спе ла ци клу са из бо ра за 
пред сед ни ка. Нај пре су 29. сеп тем бра и 13. ок то бра 2002. го ди не 
одр жа ни из бо ри на ко ји ма Ср би ја ни је до би ла пред сед ни ка, јер у 
пр вом кру гу ни је дан кан ди дат ни је осво јио ви ше од 50% гла со ва, 
а у дру гом кру гу је из ла зност би ра ча би ла ма ња од 50%. По но вље-
ни из бо ри, 8. де цем бра 2002. го ди не та ко ђе ни су ус пе ли, а по што 
је у пр вом кру гу из ла зност би ла ма ња од 50%, дру ги круг ни је ни 
одр жан. Иако је из ме ђу два ци клу са из бо ра про ме ње на од ред ба у 
за ко ну, та ко да за по бе ду јед ног од кан ди да та у дру гом кру гу ви ше 
ни је по сто јао услов из ла зно сти, то ни је ути ца ло на ис ход из бо ра. 
За кљу чак ми си је ОЕБС о из бо ри ма 2002. го ди не је да је због њи-
хо вог не у спе ха до шло до па да по ве ре ња јав но сти у де мо крат ске 
ре фор ме, и да је нео п хо дан кон струк тив ни ди ја лог из ме ђу пар ти ја 
да би се оја ча ле де мо крат ске ин сти ту ци је. Под јед на ко је на гла ше на 
по тре ба за ре ви зи јом це ло куп ног из бор ног за ко но дав ства и ко ор-
ди ни ра ним на по ри ма за по бољ ша ње тач но сти би рач ких спи ско-
ва.31)

Иако се оче ки ва ло да ће но ви из бо ри би ти уско ро рас пи са ни, 
то се ни је до го ди ло. У то ку 2003. го ди не је до шло до тран сфор ма-
ци је Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је у Др жав ну За јед ни цу Ср би ја 
и Цр на Го ра, за тим до уби ства пред сед ни ка вла де и уво ђе ња ван-
ред ног ста ња, као и до пре го во ра стра на ка о но вом уста ву, ко ји је 
тре ба ло да бу де усво јен у то ку те го ди не. Пред сед нич ки из бо ри 
су рас пи са ни за 16. но вем бар 2003. го ди не, али су оста ли у сен ци 
по чет ка кам па ње за пар ла мен тар не из бо ре, ко ји су рас пи са ни за 
28. де цем бар исте го ди не. Ве ли ки број стра на ка је од лу чио да не 

30) Ibid, рр. 9-10.
31) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia,FederalRepublic

ofYugoslavia,PresidentialElections29Septemberand13October2002andRepeatPresi
dentialElection8December2002,FinalReport, War saw, 2003, р. 2.
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уче ству је на пред сед нич ким из бо ри ма, или да отво ре но по зо ве на 
њи хов бој кот, што је ве ро ват но ути ца ло на из ла зност би ра ча, ко ја 
је би ла ма ња од 40%, и са мим тим не до вољ на да би Ср би ја до би ла 
пред сед ни ка. По сма трач ка ми си ја ОЕБС је у свом из ве шта ју мо гла 
да кон ста ту је да се ни је мно го то га про ме ни ло у од но су на прет-
ход не из бо ре, због че га су и пре по ру ке упу ће не Ср би ји би ле слич-
не. Пре одр жа ва ња ових из бо ра, на сна гу је сту пио За кон о ра ди о-
ди фу зи ји, и фор ми ра на је Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја, што 
је на до ме сти ло не до ста так про пи са о уло зи ме ди ја у кам па њи у За-
ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке. Од де цем бра 2002. до мар та 
2003. го ди не, ис пра вље но је око по ла ми ли о на уно са у би рач ким 
спи ско ви ма, због че га је ОЕБС пре по ру чио да се до не се за кон о би-
рач ком спи ску, ко јим би био фор ми ран је дин стве ни би рач ки спи-
сак, а би ра чи би се упи си ва ли на осно ву је дин стве ног софт ве ра, 
уме сто око 76 раз ли чи тих ти по ва софт ве ра ко ји су ко ри шће ни на 
ни воу оп шти на и под руч них се кре та ри ја та Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва. Оста ле пре по ру ке и оце не су би ле слич не као у 
прет ход ном из ве шта ју о из бо ри ма одр жа ним 2002. го ди не.32)

Из ве штај са пар ла мен тар них из бо ра одр жа них 29. де цем бра 
2003. го ди не је по шао од из ве шта ја из 2000. го ди не, бу ду ћи да из-
бор но за ко но дав ство за пар ла мен тар не из бо ре ни је про ме ње но. 
Шта ви ше, по је ди не од ред бе дру гих за ко на, ко ји су усво је ни у ме-
ђу вре ме ну, ни су сту пи ле на сна гу до вре ме на одр жа ва ња ових из-
бо ра, као што су од ред бе За ко на о фи нан си ра њу стра на ка, и За ко на 
о су до ви ма, та ко да су и у овим слу ча је ви ма при ме њи ва не од ред бе 
ко је су ра ни је усво је не. По ред пре по ру ке о ре ви зи ји це ло куп ног 
из бор ног за ко но дав ства, ко ја је упу ће на и ка да је реч о пред сед-
нич ким из бо ри ма, ми си ја ОЕБС је за кљу чи ла да мно ги сма тра ју 
ове из бо ре пр вим на ко ји ма су би ра чи гла са ли за оп ци ју ко ја им 
од го ва ра, уме сто за ону пре ма ко јој осе ћа ју нај ма ње од бој но сти.33)

На кон одр жа них пар ла мен тар них из бо ра, сте кли су се усло ви 
за одр жа ва ње пред сед нич ких из бо ра 2004. го ди не, 13. и 27. ју на. 
Но ви не ко је су се од но си ле на ове из бо ре су се ти ца ле усва ја ња 
из ме на и до пу на у За ко ну о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке, ко ји ма 
је: уки нут услов из ла зно сти у пр вом кру гу; од ре ђе но да се мо же 
гла са ти и ван би рач ких ме ста; про пи са но гла са ње у ди пло мат ским 

32) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, RepublicofSerbia,SerbiaandMon
tenegro,PresidentialElection16November2003, War saw, 2003.

33) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Србијаи
ЦрнаГора,парламентарниизбори28.Децембар2003, Вар ша ва, 2004, стр. 1.



- 266 -

УЛОГАОЕБС/ОДИХРУПОСМАТРАЊУИЗБОРА:...СлађанаМладеновић

и кон зу лар ним пред став ни штви ма Ср би је у ино стран ству, али не и 
у Цр ној Го ри. Та ко ђе, ово су би ли пр ви из бо ри на ко ји ма су при ме-
ње не од ред бе За ко на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка, ко ји је 
сту пио на сна гу 1. ја ну а ра 2004. го ди не. Упр кос ма њим не пра вил-
но сти ма, ме ђу на род ни и до ма ћи не стра нач ки по сма тра чи су из ра-
зи ли за до вољ ство због про це ду ра гла са ња.34)

Као што је већ на по ме ну то, до из ве сне про ме не у окви ру ОЕБС 
пре ма по сма тра њу из бо ра у Ср би ји је до шло 2006. го ди не. Та да су 
ОЕБС и Ве не ци јан ска ко ми си ја усво ји ли за јед нич ко ми шље ње о 
За ко ну о из бо ру на род них по сла ни ка, За ко ну о из бо ру Пред сед ни-
ка Ре пу бли ке и За ко ну о ло кал ним из бо ри ма. За мер ке ко је су из-
не те у ве зи са За ко ном о из бо ру на род них по сла ни ка се од но се на:

1. Не по сто ја ње сред њег ни воа из бор не ад ми ни стра ци је;
2. Од ред бе о рас пу шта њу би рач ких од бо ра;
3. Основ за уче шће ме ђу на род них и не стра нач ких до ма ћих по-

сма тра ча;
4. По пу ња ва ње и одр жа ва ње би рач ких спи ско ва;
5. Раз ја шње ње од ред би о аутен ти фи ка ци ји пот пи са за по др-

шку ли сти кан ди да та;
6. Не ја сне од ред бе о фи нан си ра њу кам па ње;
7. Раз ја шње ње од ред бе о јед на ком при сту пу у ме ди ји ма; 
8. По бољ ша ње од ред бе о гла са њу ван би рач ког ме ста;
9. Чи ње ни цу да од РИК ни је тра же но да об ја ви де таљ не из бор-

не ре зул та те;
10.  Не а де кват не од ред бе о ре ша ва њу из бор них спо ро ва и за-

шти ти би рач ког пра ва.35)

По себ но сти ве за не за За кон о из бо ру пред сед ни ка ре пу бли ке 
су: 

1. Ни је од ре ђе на про це ду ра ко ју тре ба при ме ни ти уко ли ко по-
сто ји са мо је дан кан ди дат; 

2. Ни су де фи ни са ни „не у спе шни“ из бо ри, што би до ве ло до 
рас пи си ва ња но вих из бо ра;

34) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Србијаи
ЦрнаГора,Председничкиизбори13.и27.јун2004, Вар ша ва, 2004, стр. 2.

35) Ve ni ce Com mis sion, OSCE/ODI HR, JointRecommendationsontheLawsonParliamentary,
PresidentialandLocalElections,andElectoralAdministration in theRepublicofSerbia, 
Stras bo urg, 2006, рр. 5-6.
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3. По треб но је раз ја шње ње од ред би ко је ре гу ли шу по но вље не 
из бо ре за пред сед ни ка.36)

Усва ја ње но вог уста ва је до ве ло до рас пи си ва ња ван ред них 
пар ла мен тар них из бо ра за 21. ја ну ар 2007. го ди не. Пре ових из бо ра 
је из вр ше но не ко ли ко про ме на у из бор ном за ко но дав ству. Нај пре, 
аманд ма ни ма на За кон о из бо ру на род них по сла ни ка 2004. го ди не, 
уки нут је цен зус од 5% за ко а ли ци је и стран ке на ци о нал них ма њи-
на, а РИК је усво ји ла смер ни це ко ји ма је сма ње и број по треб них 
пот пи са за пре да ју из бор не ли сте са 10.000 на 3.000 за пар ти је и 
ко а ли ци је на ци о нал них ма њи на, иако ни за ко ном ни упут стви ма 
РИК ни је од ре ђен кри те ри јум за де фи ни са ње ма њин ске стран ке 
или ко а ли ци је. Иако је ми си ја ОДИ ХР за кљу чи ла да су из бо ри 
спро ве де ни у скла ду са пре по ру ка ма ОЕБС и стан дар ди ма за де-
мо крат ске из бо ре, упу ће на је за мер ка ни зу од ред би у из бор ном за-
ко но дав ству, чак и Уста ву, чи ји је члан 102 омо гу ћио по сла ни ку да 
ста ви свој ман дат на рас по ла га ње стран ци.37)

Пред сед нич ки из бо ри, ко ји су одр жа ни 20. ја ну а ра и 3. фе бру-
а ра 2008. го ди не, пр ви су из бо ри у Ср би ји на ко је је ОДИ ХР, на кон 
ду го го ди шњег по сма тра ња, уме сто ду го роч не, по слао огра ни че ну 
ми си ју за по сма тра ње.38) Иако то ука зу је на су штин ско по што ва ње 
прин ци па и стан дар да ко је је ОЕБС про пи сао за из бо ре, и иако је и 
са ма ми си ја у свом из ве шта ју кон ста то ва ла да се оба ве зе по шту ју, 
упу ће не за мер ке и пре по ру ке ука зу ју на чи ње ни цу да су мно га пи-
та ња ко ја је ОЕБС ра ни је по кре нуо оста ла отво ре на. Кра јем 2007. 
го ди не је усво јен но ви За кон о из бо ру пред сед ни ка Ре пу бли ке. 
Иако је прет ход ни за кон са др жао од ред бе о сред њем ни воу из бор-
не ад ми ни стра ци је ко ја је по сто ја ла при ли ком ра ни јег одр жа ва ња 
пред сед нич ких из бо ра, но вим за ко ном је та од ред ба уки ну та. Та ко-
ђе, упр кос пре по ру ка ма ОДИ ХР још од из ве шта ја из 1997. го ди не, 
за ко ном ни је ре шен по ло жај до ма ћих и ме ђу на род них по сма тра ча, 
ни ти су по пу ње не пра зни не ко је по сто је у це ло куп ном из бор ном 
за ко но дав ству. 

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 11. ма ја 2008. го ди не, одр жа ни су 
ван ред ни пар ла мен тар ни из бо ри, на ко је је ОДИ ХР та ко ђе по слао 
огра ни че ну по сма трач ку ми си ју. На ове из бо ре ОДИ ХР ни је имао 

36) Ibid, р. 6.
37) Of fi ce for De moc ra tic In sti tu ti ons and Hu man Rights, Republic of Serbia,Parliamentary

Elections21January2007, War saw, 2007.
38) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Председ

ничкиизбори20.јануараи3.фебруара2008, Вар ша ва, 2008.
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по себ них при мед би, сма тра ју ћи да су одр жа ни у скла ду са оба ве-
за ма ко је про пи су је ОЕБС и дру гим ме ђу на род ним стан дар ди ма, 
ма да је кон ста то ва но да су по сто ја ли од ре ђе ни не га тив ни аспек ти 
из бор не кам па ње. Је ди на про ме на у од но су на прет ход не из бо ре 
ти ца ла се усва ја ња зва нич ног ту ма че ња Ре пу блич ке из бор не ко ми-
си је, по ко ме се праг од 5% за ула зак у пар ла мент ра чу на на осно ву 
бро ја би ра ча у би рач ким спи ско ви ма ис пред чи јег је име на за о-
кру жен ред ни број. Има ју ћи у ви ду да је ОЕБС ра ни је кри ти ко вао 
ту од ред бу, јер се због не ва же ћих ли сти ћа у прак си по ди же цен зус 
ко ји стран ке/ко а ли ци је мо ра ју да пре ђу, као и дру ге по ступ ке РИК 
ко ји ма су пре ко ра че не за кон ске над ле жно сти, ОЕБС је из ра зио 
при мед бе на рад овог те ла.39)

У ма ју 2012. го ди не су пр ви пут на кон уво ђе ња ви ше стра нач-
ког си сте ма рас пи са ни оп шти из бо ри за све ни вое вла сти. По сма-
трач ка ми си ја ОЕБС је и овог пу та по сла ла огра ни че ну по сма трач-
ку ми си ју, ко ја ни је све о бу хват но и на си сте мат ски на чин по сма-
тра ла про це ду ру на дан из бо ра.40) Упр кос то ме што су рас пи са ни 
оп шти из бо ри, ОЕБС је по сма трао са мо пар ла мен тар не и пред сед-
нич ке из бо ре. Још јед на но ви на на овим из бо ри ма се ти че чи ње ни-
це да је ОЕБС у окви ру пре по ру ка ко је је упу тио у свом из ве шта ју, 
из дво јио при о ри тет не пре по ру ке. То су: 

1. Пре и спи ти ва ње, кон со ли до ва ње и ускла ђи ва ње за ко но дав-
ног окви ра, уз мо гућ ност уво ђе ња је дин стве ног и све о бу-
хват ног из бор ног за ко на;

2. Све о бу хват на не за ви сна ре ви зи ја ква ли те та би рач ког спи-
ска;

3. Уво ђе ње ме ђу ни воа из бор не ад ми ни стра ци је и ус по ста вља-
ња фор мал не хи је рар хи је да би се сма њио ло ги стич ки те рет 
РИК;

4. Тран спа рент но ре ша ва ње из бор них спо ро ва, и пра во за ин-
те ре со ва них стра на да при су ству ју рас пра ва ма и из не су ар-
гу мен те;

5. Нео ме тан при ступ до ма ћим и ме ђу на род ним не стра нач ким 
по сма тра чи ма уз ја сне кри те ри ју ме акре ди та ци је;

39) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Превреме
нипарламентарниизбори11.маја2008,Вар ша ва, 2008.

40) Кан це ла ри ја за де мо крат ске ин сти ту ци је и људ ска пра ва, РепубликаСрбија,Парламен
тарниипревременипредседничкиизбори06.и20.маја2012.године, Вар ша ва, 2012.
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6. Про ду жа ва ње ро ко ва за под но ше ње и ре ша ва ње при го во-
ра.41)

Оста ле пре по ру ке су гру пи са не с об зи ром на прав ни оквир, 
из бор ну ад ми ни стра ци ју, из бор ну кам па њу, ме ди је, жал бе и при-
го во ре и из бор ни дан, и осла ња ју се на прет ход не из ве шта је о из-
бо ри ма у Ср би ји. 

ПОСМАТРАЊЕИЗБОРАНАКОСОВУИМЕТОХИЈИ

Ка да је реч о одр жа ва њу из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји, они су 
пред ста вља ли нај о се тљи ви ји део из бор ног про це са, ка ко због ви-
ше го ди шњег бој ко та од стра не при пад ни ка ал бан ске на ци о нал не 
ма њи не, та ко и због број них ма ни пу ла ци ја до ко јих је до ла зи ло. 
Од нос ОЕБС пре ма одр жа ва њу из бо ра на Ко со ву и Ме то хи ји је 
осо бен, јер је по ве зан са по сто ја њем МисијенаКосову(Missionin
Kosovo), ко ја је не за ви сна у свом де ло ва њу и над ле жно сти ма у од-
но су на Ми си ју у Ср би ји. Из бо ри су ве ро ват но нај бо љи при мер 
ди хо то ми је ко ју при пад ни ци ме ђу на род не за јед ни це, чак и ме ђу-
на род не ор га ни за ци је чи ји је Ср би ја члан, ис по ља ва ју у од но су на 
Ср би ју и Ко со во и Ме то хи ју. 

Ср би ја је на кон 1999. го ди не и до ла ска ме ђу на род них сна га, 
ре дов но спро во ди ла из бо ре на свим ни во и ма на Ко со ву и Ме то-
хи ји, у оп шти на ма где жи ве Ср би, јер су их Ал бан ци бој ко то ва ли. 
Део тих из бо ра ОДИ ХР је по сма трао, али о то ме у из ве шта ји ма о 
из бо ри ма у Ср би ји не ма до вољ но по да та ка ни ти ја сно из ра же них 
ста во ва. С дру ге стра не, пред став ни ци раз ли чи тих по ли тич ких 
стра на ка и ин сти ту ци ја у Ср би ји су сла ли про тив реч не по ру ке у 
ве зи са уче шћем Ср ба на из бо ри ма за при вре ме не ин сти ту ци је на 
КиМ. Ми си ја на Ко со ву, ко ју је ОЕБС осно вао 1. ју ла 1999. го ди не, 
уче ство ва ла је у ор га ни зо ва њу ло кал них и пар ла мен тар них из бо-
ра за при вре ме не ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји. При ли ком 
одр жа ва ња оп штих из бо ра за ин сти ту ци је на Ко со ву и Ме то хи ји 
2004. го ди не, Ми си ја ОЕБС је пре не ла од го вор ност за одр жа ва ње 
из бо ра на ло кал не вла сти на КиМ, од но сно на Цен трал ну из бор ну 
ко ми си ју.42)

41) Ibid, стр. 22-23.
42) Sven Lind holm, Ni ko la Gaon (eds.), 6yearsonwardsputtingtheHelsinkiFinalActintoaction, OSCE Mis-

sion in Ko so vo, 2005, р. 9, 36. Ми си ја ОЕБС на КиМ, ко ја је, из ме ђу оста лог, има ла над ле-
жност да ор га ни зу је и над гле да из бо ре, ус по ста ви ла је Цен трал ну из бор ну ко ми си ју на 
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Оп шти из бо ри ко је је Ср би ја ор га ни зо ва ла 2012. го ди не, пред-
ста вља ли су но ви по вод за пре се дан у окви ру ОЕБС. На и ме, ова 
ор га ни за ци ја је, на осно ву спо ра зу ма са Ср би јом, ор га ни зо ва ла 
пред сед нич ке и пар ла мен тар не, али не и ло кал не из бо ре, чи ме је 
Ср би ја de facto при ста ла на ту ма че ње ме ђу на род не за јед ни це о 
„па ра лел ним“ ло кал ним срп ским струк ту ра ма на КиМ, а у окви ру 
Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу је де мон стри ра на 
флек си бил ност ми си ја на те ре ну.43)

***

Пре крет ни ца у по сма тра њу из бо ра у Ср би ји је на сту пи ла са 
про ме ном вла сти 2000. го ди не. Иако је у пе ри о ду пре 2000. го ди не 
опо зи ци ја пред ста вља ла ва жан из вор по да та ка за по сма трач ке ми-
си је, пре све га ка да је реч о Гон за ле со вом из ве шта ју, на кон 2000. 
си ту а ци ја се ме ња, и ОДИ ХР че сто на гла ша ва да је гра ђа ни ма омо-
гу ће но да би ра ју из ме ђу ви ше оп ци ја. Ме ђу тим, иако је ОДИ ХР 
кон ста то вао да је до шло до зна чај ног на прет ка у при ме ни прин ци-
па и стан дар да ко ји се од но се на из бо ре, из ње го вих из ве шта ја је 
ја сно да су мно ги иза зо ви оста ли. 

Прав ни оквир одр жа ва ња из бо ра у Ср би ји, тј. из бор но за ко-
но дав ство, је дан је од нај ва жни јих аспе ка та по сма тра ња из бо ра на 
ко је се кон цен три сао ОДИ ХР. За ни мљи во је за па зи ти да је оп шта 
про ли фе ра ци ја за ко но дав не ак тив но сти у про це су европ ских ин-
те гра ци ја44) де ли мич но за хва ти ла и из бор ну сфе ру, јер су ра ни ји 
за ко ни о из бо ри ма про ме ње ни, а усво је ни су и но ви, као што су 
за ко ни ко ји ма се ре гу ли ше рад и фи нан си ра ње по ли тич ких пар ти-
ја, низ за ко на о ме ди ји ма, За кон о је дин стве ном би рач ком спи ску... 
Ме ђу тим, мно ги ва жни за ко ни из ове обла сти ни су усво је ни, што 
до ка зу је да не по сто ји озбиљ на по ли тич ка во ља да се ре гу ли ше 
из бор ни про цес та ко да не по сто ји мо гућ ност пар тиј ског ути ца ја, 
или да тај ути цај бу де сма њен на нај ма њу мо гу ћу ме ру. Тач ност ове 
тврд ње се нај бо ље мо же ви де ти у слу ча ју Ре пу блич ке из бор не ко-
ми си је, ко ја је пар тиј ско, а не струч но не за ви сно те ло, и ко ја се би 
при сва ја ква зи-за ко но дав на овла шће ња, ра ди по пу ња ва ња прав них 

КиМ, и ка сни је јој пре пу сти ла део сво јих над ле жно сти, ра де ћи у окви ру сту ба УН МИК 
за из град њу ин сти ту ци ја.

43) Вла ди мир Тра па ра, „Уло га ОЕБС опе ра ци ја на те ре ну у зе мља ма у тран зи ци ји“, Ме
ђународнипроблеми, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град, вол.63, 
бр.1, 2011, стр. 100.

44) Сла ђа на Мла де но вић, „Сла бље ње ка па ци те та Скуп шти не Ср би је у про це су европ ских 
ин те гра ци ја“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, број 4/2011.
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пра зни на ко је по сто је у раз ли чи тим за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли ше 
спро во ђе ње из бо ра. Чак и по вр шна ана ли за нај но ви јих пре по ру ка, 
на кон из бо ра у ма ју 2012. го ди не, по ка зу је да је упра во РИК пре по-
зна та као нај сла би ја тач ка из бор ног про це са у Ср би ји. Уко ли ко се 
из у зме по тре ба за за ко но дав ном ак тив но шћу На род не скуп шти не, 
у ко јој мо ра ју да бу ду усво је ни но ви про пи си о из бо ри ма, оста ле 
при о ри тет не пре по ру ке се од но се на РИК. Уво ђе ње ме ђу ни воа у 
из бор ној ад ми ни стра ци ји, про ду жа ва ње ро ко ва при ли ком под но-
ше ња жал би и при мед би и нео ме та но при су ство до ма ћих и ме ђу-
на род них не стра нач ких по сма тра ча, пра ва су га ран ци ја по бољ ша-
ња из бор ног про це са. 

У сво јим из ве шта ји ма ОДИ ХР је кон ста то вао да су не ке ње-
го ве ра ни је пре по ру ке ис пу ње не. Ме ђу тим, тре ба ре ћи да се че сто 
де ша ва да је ис пу ње на фор ма, али не и су шти на од ре ђе ног зах те ва 
– гла са ње ван зе мље је до ве ло до ве ли ких тро шко ва за сла ње чла-
но ва би рач ких од бо ра; пра во свих уче сни ка у из бор ном про це су да 
име ну ју пред став ни ке у би рач ким од бо ри ма је до ве ло до гу жве на 
би рач ком ме сту; над зор над ме ди ји ма се свео са мо на над зор над 
елек трон ским ме ди ји ма, итд, а у ме ђу вре ме ну су се ја ви ли и но ви 
про бле ми. Са ма чи ње ни ца да је два на ест го ди на на кон „де мо крат-
ских про ме на“ ин те гри тет пр вих оп штих из бо ра од ус по ста вља ња 
ви ше стра нач ког си сте ма озбиљ но до ве ден у пи та ње од стра не ви-
ше уче сни ка, по ка зу је да су мно га пи та ња оста ла отво ре на. 

Че сте про ме не за ко на у ме се ци ма и го ди ни пре одр жа ва ња из-
бо ра, ни су пред ста вља ли по вод за не га тив ну ре ак ци ју по сма трач-
ких ми си ја јер се углав ном ра ди ло о усва ја њу њи хо вих ра ни јих 
пре по ру ка. На осно ву то га се мо же за кљу чи ти да су, упр кос усво-
је ним стан дар ди ма по сма тра ња и го то во оп штем кон сен зу су ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја у ве зи са по што ва њем де мо крат ских стан-
дар да у одр жа ва њу из бо ра, за ОЕБС/ОДИ ХР ва жни ји по ли тич ка 
кли ма и уве ре ње уче сни ка из бо ра о ис по што ва ним про це ду ра ма, 
не го њи хо во ствар но по што ва ње.

SladjanaMladenovic
ROLEOFTHEOSCE/ODIHRINELECTIONMONITORING:

THECASEOFSERBIA
Summary

Theauthor in thispaperconsiders theroleof theOrga
nizationforSecurityandCooperationinEurope,thatis,
its specialized body, theOffice forDemocratic Instituti
ons andHumanRights (ODIHR) in electionmonitoring
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inSerbiasincetheintroductionofthemultipartysystem.
Thepaperfirst offers the short reviewof the internatio
nal electionmonitoring, and then themonitoringwithin
theOSCE/ODIHR. The case of Serbia is interesting for
consideration,becauseelectionmonitoringinSerbiahas
ledtoseveralprecedentsintheexperienceofmonitoring
conductedbyOSCE/ODIHR.Themonitoringmissionsha
ve pointed out to the series of shortages of the election
processinSerbia,andtheneedforreviewofallelection
legislation.ObservationofelectionsonKosovoandMeto
hijawaspresentedinthelastpartofthepaper,duetothe
specificconditionsincomparisontotheobservationinthe
restodSerbia.
Keywords:OSCE,ODIHR,Serbia,elections,parliamen
tary elections, presidential elections, international elec
tionmonitoring
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Resume
OrganizationforSecurityandCooperationinEuropehas
beenoneof themost importantbodies inconductingin
ternationalelectionmonitoringinthetransitionaldemoc
raciesofEuropeandCentralAsia. Itsattitudes towards
thestabilityofthedemocraticinstitutions,whichisoneof
itsprimaryconcernsregardingthehumandimension,are
ofimmenseimportancefortheimageofthecountriesin
whichithasbeeninvolved.
Serbia has been the source of many precedents in the
OSCE, and in this paper the author pointed to some of
the precedents which arose during election monitoring.



стр:251275.

- 275 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2012год.(XXIV)XIvol=33

Although it cannot be neglected that the respect of the
standardsandproceduresdefinedwithintheOSCE/ODI
HRinconductionoftheelectionswouldcontributetothe
democratizationoftheprocess,theauthorhasconcluded
thatthechallengesofbothelectionconductandelection
observationremainprimarilypolitical.TheSerbianaut
horitiesdon’t expresspoliticalwill tochange/adoptcer
tainprovisionsinthelegalframework,orestablishunified
electionlaw.Ontheotherhand,althoughOSCE/ODIHR
hasidentifiedlittlesignificantprogressintacklingitsmost
importantrecomendations,i.e.regardingelectionadmini
stration,itconstantlyrepeatsinitsreportsafter2000,that
theelectionshavebeenconductedinlinewiththeOSCE
standards,thusreducingthestandardstothepoliticalcli
mateandthesatisfactionoftheparticipantsoftheprocess.
Nevertheless, the OSCE/ODIHR reports represent solid
groundfortherevisionoftheelectionprocessanditsim
provementforthebenefitofthecitizensofSerbia.
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