
O aktivnosti „Prvi put biram!“ 
 
Aktivnost  Koalicije  za  slobodne  i  poštene  izbore  ,,Pod  lupom"  pod  nazivom  ''Prvi  put  biram!'' 
podrazumijeva edukaciju mladih birača, državljana Bosne i Hercegovine (BiH) koji su tek navršili  ili će u 
skorije  vrijeme  navršiti  18  godina  starosti  čime  će  steći  uslove  za  glasanje  na  izborima.  Edukacija  se 
odvija  kroz  održavanje  interaktivnih  radionica  za  učenike  završnih  razreda  srednjih  škola  i  brucoše  u 
opštinama/gradovima  u  BiH.  Radionice  se  održavaju  u  dva  odvojena  ciklusa,  odnosno  pred  Lokalne 
izbore 2016. godine i Opšte izbore 2018. godine.  
 
Pred Lokalne izbore 2016. godine, u periodu od marta do oktobra mjeseca, 28 vršnjačkih edukatora je 
realizovalo 651 interaktivnu radionicu i edukovalo 14.552 mladih u 155 različitih obrazovnih institucija.  
U  septembru  2016.  je  napravljen  kviz  pod  istoimenim  nazivom  gdje  su  sve  starosne  generacije  imale 
mogućnost testirati svoje znanje o izborima, što je po prvi put rađeno u zemlji, ali  i regionu. U kvizu je 
učestvovalo  ukupno  2.542  osobe,  odnosno  jedinstvenih  korisnika,  dok  je  kviz  pokrenut/igran  ukupno 
32.644 puta. 
 
O Koaliciji „Pod lupom“ 
 
Koalicija za slobodne i poštene izbore ‐ Pod lupom osnovana je u maju 2014. godine s ciljem provođenja 
projekta  građanskog,  nestranačkog  posmatranja  Opštih  izbora  2014.  godine.  Koaliciju  čini  šest 
organizacija  civilnog  društva  iz  cijele  BiH,  raspoređenih  u  sedam  regionalnih  ureda  u  sjedištima  već 
postojećih organizacija i Glavni ured u Sarajevu. Organizacije članice Koalicije su: 
 
 Centri civilnih inicijativa (CCI) 
 Udruženje građana ''Demokratija‐Organizovanje‐Napredak'' Prijedor (DON) 
 ''Perpetuum mobile ‐ Institut za razvoj mladih i zajednice'' Banja Luka (PM)  
 Centar za građansku suradnju Livno (CGS) 
 Inkubator društvenih inovacija „MUNJA“ 
 Forum građana Tuzle (FGT) 

 
Primarna  aktivnost  Koalicije  je  posmatranje  izbora  (opštih,  lokalnih  i  prijevremenih).  Pored  toga, 
Koalicija  zagovara unapređenje  izbornog procesa u  svim njegovim  segmentima. Organizacije  koje  čine 
Koaliciju  ''Pod  lupom'' ne  zastupaju  interese niti  jednog političkog  subjekta u BiH,  već  štite pravo  svih 
građana na slobodne  i poštene  izbore. Prisustvo nestranačkih posmatrača širom BiH  ima za cilj  zaštitu 
integriteta  izbornog procesa i glasova birača. Rad Koalicije utiče na kvalitetno odvijanje  izbora, a samo 
prisustvo  građanskih  posmatrača  treba  spriječiti  nepravilnosti  i  ohrabriti  građane  da  aktivno  koriste 
svoje  građansko pravo.  Koalicija  je  od  svog osnivanja  posmatrala  ukupno 11  izbora,  i  to Opšte  izbore 
2014.,  Lokalne  izbore  2016.,  prijevremene  izbore  u  7  opština,  prve  izbore  u  novoformiranoj  opštini 
Stanari  i  ponovljene  izbore  u  opštini  Stolac.  Do  danas  je  više  od  25.000  građana  bilo  uključeno  u 
aktivnosti  Koalicije. Od  tog  broja  12.000  je  izrazilo  interes  za  posmatranje  izbora,  dok  je  preko  5.500 
posmatralo izbore.  
 
 
 
 
O projektu BASE 
 



BASE projekat (eng. skr. od Izgradnja odgovornosti i sistema u izborima) je trogodišnji projekat Koalicije 
za  slobodne  i  poštene  izbore  „Pod  lupom“  2016‐2018  kojeg  implementira  6  partnerskih  organizacija 
članica Koalicije iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH). Projekat finansira Evropska unija.  
 
Glavni  cilj  BASE  projekta  je  doprinijeti  unapređenju  kvalitete  izbornog  procesa  u  BiH,  u  skladu  sa 
međunarodnim standardima  i najboljim praksama, ohrabrujući  aktivno učešće građana u posmatranju 
izbora i zagovaranju unapređenja izbornog zakonodavstva.  
 
Primarne aktivnosti BASE projekta su posmatranje prijevremenih,  lokalnih  i opštih  izbora, unapređenje 
izbornog  zakonodavstva  u  BiH,  monitoring  medija,  učešće  građana  u  izbornom  procesu,  jačanje 
kapaciteta građana  i drugih organizacija civilnog društva u oblasti  izbora,  te edukacija birača, posebno 
mladih. 
 
Zašto koristimo metodologiju vršnjačke edukacije? 
 
Izlazak za izbore je od velike važnosti za razvoj demokratije u BiH, a mladi čine oko 21% biračkog tijela. U 
svakom  izbornom  ciklusu  postoji  određeni  broj  „novih  potencijalnih  glasača“  koji  su  tek  postali 
punoljetni i koji se po prvi put susreću sa mogućnošću glasanja. Da bi se ohrabrili, dodatno informisali i 
edukovali Koalicija ,,Pod lupom“ sprovodi ovakav vid edukacije namijenjen baš za one koji će prvi put da 
biraju.  Za takvu edukaciju najčešće se koristi metoda „vršnjačke edukacije“ (peer edukacija) kada mladi 
educiraju  mlade.  Riječ  je  o  tehnici  koja  se  pokazala  efikasnijom  od  predavanja  od  strane  odraslih, 
nastavnika ili eksperata jer više povjerenja (posebno kada je riječ o osjetljivim temama) mladi imaju kod 
svojih  vršnjaka.  Vršnjački  edukatori  da  bi  bili  efikasni  moraju  proći  kvalitetnu  obuku,  te  i  sami  biti 
motivirani i zainteresirani za ovu temu, edukaciju mladih i izborni proces. 

 


