
ДЕКЛАРАЦИЈА 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДИЈАЛОГОТ МЕЃУ ПАРЛАМЕНТИТЕ И НОВИНАРСКИТЕ 
ЗДРУЖЕНИЈА ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН 

 

Катализатор за подлабока регионална соработка и чекор напред кон интеграцијата во ЕУ 

  

Денешниот ден означува важна пресвртница за Западен Балкан. Претставниците и членовите на 
националните парламенти и четирите здруженија на новинари од Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Северна Македонија и Србија се согласија и ја препознаа важноста за соработка во областа 
на безбедноста на новинарите и слободата на изразување. Само со квалитетни закони усвоени 
од парламентите преку претходни консултации и соработка со локалните новинарски здруженија, 
се очекува ефикасната и правичната регулатива вистински да ја подобри безбедноста на 
медиумските работници и следствено, да го обезбеди правото на информирање на граѓаните. 

Овој собир докажува дека постои подготвеност меѓу националните парламенти и здруженијата на 
новинари од Западен Балкан да ја зголемат комуникацијата и размената на практики во иднина 
не само со медиумските работници туку и општата слика од која сите граѓани ќе имаат корист. 

 

НИЕ, учесниците на првата Регионална конференција, претставувајќи ги националните 
парламенти и здруженија на новинари на Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна 
Македонија и Србија се согласивме заедно да работиме: 

- за унапредување на дијалогот меѓу парламентите и новинарските здруженија од нашите 

земји за да се подобри состојбата со слободата на изразување и да се зајакне улогата на 

граѓанските организации во процесот на креирање политики; 

- за подобрување на институционалниот дискурс меѓу членовите на националните 

парламенти и новинарите со што позитивно ќе се влијае на процесот на европска 

интеграција на нашите земји; 

- на усогласување со правилата и стандардите на ЕУ за слободата на медиумите за 

поддршка на потребата од итни промени кои ќе го подобрат правното опкружување за 

безбедноста на новинарите како предуслов за остварување на слободата на изразување и 

правото на информирање; 

- за промовирање на инклузивна регионална соработка меѓу сите земји од Западен Балкан, 

а со тоа да се создаде форум за парламентите и здруженијата на новинари од другите 

земји од регионот да се приклучат на оваа иницијатива. 

 

Понатаму, во претстојната година, се обврзуваме заедно да работиме на: 

1. Подобрување на постоечкото национално законодавство особено кривичните закони, за 

безбедноста на новинарите со тенденција да се креираат системски законски решенија со 

кои медиумските работници ќе бидат побезбедни и нема да се толерира неказнивоста. 

Сите правни акти ќе ги следат препораките на УНЕСКО, ОБСЕ и Советот на Европа и 

Директивите на Европската комисија поврзани со слободата на изразување и безбедноста 



согласно, земајќи го предвид специфичниот медиумски локален контекст на секоја од 

земјите во регионот, 

2. Надградба на постоечкото национално законодавство против говорот на омраза, 

вклучително и ширењето на нетолеранција на национална, верска, сексуална, полова, 

културна, јазична, политичка и која било друга основа, 

3. Поттикнување и зајакнување на механизмите за саморегулација и јавна одговорност во 

рамките на медиумите така што вредностите на професионалното и етичкото новинарство 

ќе бидат основа за производство и уредување на медиумски содржини, 

4. Промовирање на солидарност и соработка помеѓу сите актери од медиумскиот еснаф, 

размена на информации и знаења на новинарите, медиумите и медиумските компании на 

еднаква основа, во земјите и надвор од нивните граници за да се создаде силна и 

одговорна медиумска заедница која заедно ќе придонесе кон зајакнување на новинарските 

компетенции и ќе работи во интерес на граѓаните и угледот на медиумите кај пошироката 

јавност, 

5. Проширување на регионалната соработка со парламентите и здруженијата на новинари од 

другите земји од Западен Балкан, 

6. Поддршка за организацијата на следната Регионална конференција за унапредување на 

дијалогот меѓу парламентите и новинарските здруженија во Западен Балкан каде ќе бидат 

поканети сите земји од регионот со што оваа конференција ќе стане традиционален и 

редовен годишен настан за сите земји и здруженија на новинари во Западен Балкан. 

________________________________ 

 

За Парламентот на Босна и Херцеговина 

 

За Парламентот на Црна Гора 

 

За Собранието на Северна Македонија 

 

За Собранието на Србија 

 

За Здружението на новинарите на Македонија 

 

За Здружението на новинари на БХ 

 

За Независното здружение на новинари на Србија 

 

За Синдикатот на медиуми на Црна Гора 



 


