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Европски парламент – Народна скупштина РС 
 

ЗАКЉУЧЦИ 

друге фазе 

Међустраначкпг дијалпга 

9. и 10. јула 2021 

(прва рунда) 

 

Први круг друге фазе Међустраначкпг дијалпга уз ппдршку Еврппскпг парламента 

пдржан је 9. и 10. јула 2021. гпдине у Бепграду. Дијалпг се пдвијап у  складу са 

извештајем Еврппске кпмисије п Србији из 2020. гпдине и извештајем Еврппскпг 

парламента п Србији за 2019. и 2020. гпдину:  извештаји наглашавају кључну улпгу кпју 

Еврппски парламент и Нарпдна скупштина Републике Србије имају у пбезбеђиваоу 

инклузивне платфпрме кпја би ппдстакла међустраначки кпнсензус у циљу ппстизаоа 

равнпправнпсти тпкпм  предизбпрне утакмице пре наредних избпра. 

Ппд ппкрпвитељствпм Нарпдне Скупштине и Еврппскпг парламента тпкпм дијалпга су 

се за истим стплпм пкупили лидери и представници ппсланичких група и пппзиципних 

странака, платфпрми и ппкрета. Тпкпм дијалпга су узети у пбзир резултати 

свепбухватних билатералних кпнсултација са лидерима ппсланичких група кап и 

представницима пппзиципних странака, ппкрета и платфпрми пдржаних у перипду 

између 19. априла и 30. јуна 2021. гпдине. 



 

                                                                                       

Mеђустраначки  дијалози 

 

2 
 

У свпјству фасилитатпра међустраначкпг дијалпга Еврппски парламент и Нарпдна 

скупштина Републике Србије су ппздравили спремнпст вепма ширпкпга спектра 

пплитичких снага у земљи да се ппсвете пвпм прпцесу. Са задпвпљствпм је упчен 

кпнструктиван став кпји су ппказали представници свих странака и пплитичких 

платфпрми и ппкрета пкупљених пкп истпг стпла тпкпм дијалпга. У тпм кптексту је 

наглашена пдгпвпрнпст свих пплитичких актера у Србији да активнп дппринесу 

инклузивнијем пплитичкпм пкружеоу и смаоеоу ппдељенпсти у пплитичкпм живпту.  

Тпкпм међустраначкпг дијалпга преппзнати су ппстпјећи изазпви у вези са 

интегритетпм избпрнпг прпцеса у Србији. У пвпм пквиру наглашена је пптреба даљег 

ппбпљшаоа  у складу са преппрукама кпје чине деп извештаја ппсматрачких мисија 

ОЕБС-а и ОДИХР-а кпје су пратиле избпре у Србији. Даље је наглашена пптреба за 

пуним, делптвпрним и пдрживим спрпвпђеоем пбавеза преузетих тпкпм прве фазе 

међустраначкпг дијалпга, будући да тп чини кључни дппринпс пбезбеђиваоу 

правичних и слпбпдних избпра кпји су у пптпунпсти усклађени са принципима ОЕБС-а 

и преузетим пбавезама.  

Тпкпм дијалпга ппсебна пажоа је ппсвећена развпју медијске ситуације у земљи. 

Наглашена је пптреба за правичним приступпм медијима, медијским плурализмпм 

кап и ппштпваоем прпфесипналне етике и медијских стандарда, нарпчитп у перипду 

предизбпрних и избпрних кампаоа. 

У тпм кпнтексту, на међустраначкпм дијалпгу је наглашена важна улпга медијскпг 

јавнпг сервиса кап једнпг пд кључних фактпра кпји пмпгућавају равнпправнпст избпрне 

утакмице за све пплитичке актере, укључујући и странке наципналних маоина у 

земљи. Медијски јавни сервис треба делптвпрнп да примеоује закпнпдавствп и 

испуоава свпју закпнску пбавезу да непристраснп, пптпунп и пбјективнп инфпрмише 

грађане. 
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Да би се пдгпвприлп изазпвима кпји ппстпје на пвпм ппљу и дппринелп прпналажеоу 

делптвпрних решеоа, представници РТС и РТВ и РЕМ ће бити кпнсултпвани тпкпм 

припрема за следећи круг  међустраначкпг дијалпга. 

Фасилитатпри међустраначкпг дијалпга су ппнпвили свпју спремнпст да ппдрже 

интегритет избпрнпг прпцеса. Разгпвпри кпји су се пдржавали тпкпм међустраначкпг 

дијалпга пдразили су жељу свих учесника за пбезбеђиваоем фер избпрних улпва за 

све учеснике, укључујући и финансираое странака и избпрних кампаоа, улпге 

функципнера тпкпм избпрних кампаоа, и пснаживаое капцитета пргана за 

спрпвпђеое избпра. 

Такпђе, на међустраначкпм дијалпгу је наглашена пптреба за пбезбеђиваоем 

делптвпрних механизама за надзпр медија, ппсебнп електрпнских медија, кап 

неппхпдних за пснаживанје и пдржаваое ппвереоа свих учесника у избпрни прпцес. 

Оснаживаое ппстпјећих механизама, укључујући РЕМ, је билп предмет дискусије. 

На међустраначкпм дијалпгу узета је у пбзир ппстпјећа жељу за пствариваоем 

ппипљивих резултата кпји се мпгу пстварити делптвпрнп пре следеће избпрне 

кампаое. У циљу искпришћаваоа ппстпјећег замајца кпји се пстварип дијалпгпм, 

фасилитатпри ће ппднети предлпг раднпг дпкумента п избпрним услпвима.  

У раднпм дпкументу ће бити размптрена мпгућа ппбпљшаоа у пбластима правичнпг 

приступа медијима и интегритету избпрнпг прпцеса, пбезбеђујући делптвпрне 

механизме надзпра. Радни дпкумент ће између псталпг узети у пбзир све дп сада 

ппднете предлпге, резултате дпсадашоих билатералних кпнсултација, кап и резултате 

разгпвпра тпкпм дијалпга пдржанпг 9. и 10. јула. Такпђе, учесници у међустраначкпм 

дијалпгу се ппзивају да дпставе дпдатне предлпге фасилитатприма дп 1. августа 2021. 

гпдине. Дпстављени предлпзи треба да садрже пствариве предлпге кпји ће у краткпм 
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рпку ппбпљшати услпве за следеће избпре. Фацилитатпри ће п пвим питаоима 

кпнсултпвати прганизације цивилнoг друштва. 

Фасилитатпри ће дпставити нацрт раднпг дпкумента свим учесницима дп 1. септембра 

у циљу пствариваоа дпгпвпра у вези са радним дпкументпм тпкпм нареднпг 

међустраначкпг дијалпга или најкасније шест месеци пре наредних избпра. 

Међустраначки дијалпг ће бити настављен 17. и 18. септембра 2021 у Бепграду. 




