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 Председник Србије Александар Вучић састао се са генералним секретаром Оебса
Томасом Гремингером са којим је разговарао о реформским процесима, унапређењу
изборног система, као и о ситуацији у региону.

  

  Вучић је оценио да је сарадња Србије са Оебсом и Канцеларијом за демократске
институције и људска права (ОДИХР) у области унапређења изборног процеса на
високом нивоу.   

"Веома смо задовољни сарадњом коју остварујемо са Мисијом Оебса и сматрамо да је
експертска подршка, коју ова Организација пружа нашим институцијама, изузетно
значајна. Ценимо и подршку Мисије процесу израде Медијске стратегије", рекао је
Вучић, наводи се у саопштењу његовог кабинета.

  

Гремингер је поручио да ОЕБС жели да подржи Србију у консолидацији демократских
институција, унапређењу изборног система и јачању медијских слобода.

  

 1 / 2



Александар Вучић са генералним секретаром Оебса Томасом Гремингером разговарао о "реформским процесима и унапређењу изборног система"
среда, 09 октобар 2019 14:22

Ана Брнабић задовољна сарадњом Владе са Мисијом ОЕБС-а у Србији

  

Са Гремингером се данас састала и председница Владе Србије Ана Брнабић која је, како
је саопштено из Владе, поручила да је задовољна сарадњом коју Влада остварује са
Мисијом ОЕБС-а у Србији, као и да је експертска подршка коју пружа домаћим органима
и институцијама изузетно значајна за нашу земљу.

  

Како је наведено, саговорници су се сагласили о важности да процес доношења нове
Медијске стратегије буде транаспарентан и инклузиван, а Гремингер најавио да ће
ОЕБС наставити са активностима подршке институцијама Србије у спровођењу кључних
реформи у земљи.

  

Премијерка је казала да цени сарадњу са ОЕБС-ом и њеном Канцеларијом за
демократске институције и људска права (ОДИХР) у области унапређења изборног
процеса.

  

Подсетила је да је с циљем праћења препорука и унапређења изборног процеса Влада
Србије 29. августа донела одлуку о оснивању Радне групе са ОЕБС-ом и ОДИХР-ом, на
чијем је челу потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић.

  

(Бета)
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