
По иницијативи председника општине Сента представници општинских одбора 
Савеза Војвођанских Мађара, Демократске странке, Лиге Социјалдемократа 
Војводине, Г 17 плус, Војвођанске партије, Српске Радикалне странке, Нове 
Србије, Покрета Снага Србије, Српског Покрета Обнове, Социјалистичке  
Партије Србије, Партије Удружених Пензионера Србије, Мађарског Грађанског 
Савета дана 05. децембра 2006.г. закључили су следећу 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Ј  У 
 

 
I. 

 
Предмет ове декларације је утврђивање начела за представљање изборних листа 
и кандидата са изборних листа за предстојеће изборе народних посланика у 
Народну Скупштину Републике Србије расписаних за 21.јануара 2007. као и 
утврђивање начела у вези поступака, предузетих радњи и употребљених 
средстава у предизборној кампањи од стране потписника ове декларације. 
 

II. 
 
Полазећи од традиционално мирољубивог и толерантног духа нашег града 
потписници се обавезују да ће у предизборној кампањи предузети поступке и 
радње искључиво само за пружање информације и објашњења о политичким 
програмима својих партија и кандидата и уздржаће се од поступака и радњи 
уперених против поступака и личности представника других партија. 
 

III. 
 
Поштујући достојанство наших суграђана, потписници се обавезују да ће се 
уздржати од: 
 

- постулирања потпуно произвољних чињеница 
- примене напада уперених против нечије личности 
- креирања генералних осуда 
- распростирања полуистина 
- употребе говора мржње 
- коришћења насиља или претњи 
- обећања противуслуга или имовинске користи 

 
IV. 

 
Потписници се залажу да се медији придржавају одредбе чл. 50. Закона о избору 
народних посланика, тј. да у току изборне кампање независно и објективно 
представљају све кандидате, да имају непристрасан однос према свим 
заступљеним политичким, социјалним и етничко-културним програмима 
политичких странака. 
 
 
 



 
V. 

 
Потписици изражавају своје убеђење да применом горњих начела - 
сукобљавањем искључиво политике и политичких идеја уместо узајамног 
оптуживања - у општини Сенти предизборна кампања ће се одвијати у 
демократском духу и према европским стандардима изражавајући стремљење 
наших суграђана ка тим нормама. 
 

VI. 
 
Потписници се обавезују да у случају кршења утврђених начела од стране било 
којег потписника ове декларације такав поступак ће осудити и о томе ће 
обавестити јавно мњење. 
 
 
Потписници: 
 
 
 
 


