
Међународна сарадња 

 

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је провела значајне активности у 

сегменту јачања међународне сарадње. На годишњој конференцији Удружења еуропских 

изборних званичника- АЦЕЕЕО, која је 2004. године одржана у Албанији Централна 

изборна комисија БиХ је званично примљена у пуноправно чланство ове значајне 

међународне асоцијације.  

      Централна изборна комисија БиХ имала је част и привилегију да буде домаћин и 

предсједавајућа 21. Годишње конференције Удружења европских изборних званичника 

(АЦЕЕЕО) под називом “ Учешће рањивих група у изборним процесима: мањине и особе 

са инвалидитетом” која је одржана од 15. до 17. септембра 2012. године у Сарајеву. 

 

У оквиру 6. конференције Глобалне изборне организације (ГЕО), 14. октобра 2013. 

године је у Songdo International city Incheon, Република Кореја, одржана Оснивачка 

скупштина Свјетског удружења изборних тијела (А-WЕБ). Скупштини је присуствовало 

око 450 званичника из 120 држава свијета, укључујући 93 тијела за проведбу избора из 

90 земаља, 14 међународних организација, 39 невладиних организација. Централна 

изборна комисија БиХ је, као активни судионик у процесу оснивања овог удружења, 

изабрана у трочлани Одбор за надзор и ревизију Свјетског удружења изборних тијела, 

којим је уједно и предсједавала. Домаћин овог догађаја је била Државна изборна 

комисија Републике Кореје. Ово удружење има кључну улогу у глобалној размјени знања 

међу тијелима за проведбу избора широм свијета. 

 

          Оснивачка скупштина Свјетског удружења изборних тијела (А-WЕБ) 

 

Осим наведеног представници Централне изборне комисије БиХ учествовали су у 

изборним посматрачким мисијама широм свијета као и на многим међународним 

конференцијама и семинарима. 



Посебан сегмет у оквиру међународне сарадње Централне изборне комисије БиХ су 

билатерални односи. Меморандуме о сардњи Централна изборна комисија БиХ је 

потписала са значајним бројем институција других држава kao i sa Misijom OSCE-a u 

BiH: 

 

1. Изборна комисија Малезије – меморандум закључен 09.01.2007. године 

    www.spr.gov.my 

 

2. Комисија за утврђивање конфликта интереса Црне Горе – меморандум 

закључен 31.05.2007. године 

   http://www.konfliktinteresa.me/komisija/komisija.htm 

 

3. Централна изборна комисија Руске Федерације – меморандум закључен 

02.10.2010. године 

   http://www.cikrf.ru/eng/ 

 

4. Комисија за одлучивање о сукобу интереса Републике Хрватске – меморандум 

закључен 26.07.2011. године 

   https://www.sukobinteresa.hr/ 

 

5. Централна изборна комисија Украјине – меморандум закључен 15.09.2012. 

године 

   http://www.cvk.gov.ua/ 

 

6. Врховно изборно вијеће Републике Турске – меморандум закључен 01.06.2015. 

године  

www.ysk.gov.tr 

 

7. Изборна комисија Индије – меморандум закључен 24.01.2017. године  

http://eci.nic.in/eci/eci.html  

 

8.   Меморандујм о разумјевању између ЦИК БиХ и Мисије ОСЦЕ у БиХ 

потписан је 04.07.2017. године 
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