
                                    

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ – ОБЈАВИТИ ОДМАХ 

08.10.2013. Приштина  

  

ENEMO Почиње са посматрањем 2013 Локалних избора на Косову  

 

ЕНЕМО мрежа је организовала мисисју која ће посматрати Локалне изборе 2013. године на 

Косову. Галвана канцеларија Мисије је смјештена у Приштини. Мисију чини пет чланова 

менаџерског тима и 12 посматрача на дужи период који су распоређени по регијама. Посматрачи 

на дужи период су прошли једнодневни тренинг наког чега су распоређени у шест различитих 

региона. ЕНЕМО се придржава међународних стандарда за посматрање избора, те сходно томе 

посматрачи на дужи период су распоређени у тимовима по двоје у сљедећим регионима: 

Приштина, Пећ, Гњилане, Урошевац, Призрен и Митровица. 

ЕНЕМО мисисју води Мр. Златко Вујовић, предсједник Управног одбора Центра за мониторинг и 

истраживање (ЦеМИ) у Црној Гори.  

Посматрачи на дужи период ће радити у тимовима који ће покрити цјелокупну територију Косова, 
током оба изборна круга. ЕНЕМО посматрачи ће надгледати и оцијенити спровођење законских 
оквира у сљедећим аспектима изборног процеса: рад изборне администарције, активности у 
оквиру предизборних кампања, процес гласања, процес пребројавања гласачких лситића и 
табулирање резултата, као и процесуирање жалби и апелација.  Током изборног процеса, ЕНЕМО 
планира да изда три Саопштења која ће бити презентована медијима и јавности. Два 
прелиминарна извјештаја ће бити објављена након изборног дана, за сваки изборни круг по један, 
док ће финални извјештај бити објављен након закључивања комплетног изборног пеоцеса.  
 
Као један од потписника „Декларације о принципима рада међународних посматрача и кодекса 
понашања за међународне посматраче“ ЕНЕМО се придржава највиших стандарда у раду 
дефинисаних овом Декларацијиом, што значи да ЕНЕМО посматрачи раде искључиво на основу 
прописа и стандарда одређених Деклерацијом. За ЕНЕМО најзначајнији приоритети у раду су 
објективност, неутралност и истинитост инфромација прикупљених од стране посматрача, што је 
дефинисано ЕНЕМОвим основим правилником о раду.  



Нашу Мисију воде ЕНЕМО чланови који представљају давно установљене, неполитичке друштвене 
организације из земаља чланица. Напомињемо да је ЕНЕМО мрежа састављена од 22 друштвене 
организације из 17 држава са подручја бившег Совјетског савеза, централне и источне Европе. Ове 
не политичке организације су водеће у посматрању националних избора у државама које 
представљају. ЕНЕМО чланице су до сада посматрале преко 200 нациналних избора у државама 
из којих долазе, више од 100 избора у међународним мисијама, те обучиле преко 200000 
посматрача. У ранијем периоду ЕНЕМО је на Косову посматрао Локалне изборе 2009. године и 
Парламентарне изборе 2010. године.    
 
 
За све будуће информације можете се обратити на следеће контакте:  

Gazmend Agaj  
Сарадник за односе са јавношћу 
Tel: +377(0)45 – 845 – 637  
Email: gazmend.agaj@enemo.eu 
Hamez Jashari 29  
10000 Pristina 
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