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 Шеф владине Радне групе за унапређење изборних услова Небојша Стефановић рекао
је да је конкурс за нове чланове Савета Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ)
расписан и да је до краја године могуће изабрати пет нових чланова РЕМ-а. Он је додао
да људи не смеју да се јаве на конкурс јер се плаше да ће их опозиција провлачити кроз
блато.

  

На трећој рунди дијалога представника власти и опозиције, уз посредовање Европског
парламента о изборном процесу у Србији закључено је јуче да је потребно унапредити
рад РЕМ-а именовањем "три плус два" нова члана тог тела, донети нови пропис за јавне
медијске сервисе, као и основати Надзорни одбор у Народној скупштини.

  

"Скупштина Србије ће нове чланове на основу конкруса изабрати. Зависи од тога ко се
пријави, имате ситуацију да неко не жели да конкурише за место у РЕМ-у јер се боји од
опозиције да ће их провлачити кроз блато", рекао је гостујући на ТВ Прва Небојша
Стефановић.

  

Током дијалога је договорено да предстојећи избори не буду одржани у марту, већ у
каснијем периоду, али оном који Устав Србије дозвољава. Стефановић је рекао да је
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надлежност председника Србије Александра Вучића да одлучи који ће то датум бити,
али да је крајњи рок 3. мај 2020.

  

"Хтели смо да изађемо у сусрет захтевима опозиције, невладиним организацијама и
стручњацима и да уредимо изборни процес. То нисмо урадили зато што смо слаби или
што се плашимо, већ зато што желимо утакмицу у којој ћемо победити на фер и поштен
начин и на тај начин да покажемо да Србија хоће да гласа за оне који нешто раде",
истакао је он.

  

Како је образложио, претходно помињани термин избора март 2020. године промењен је
како би било времена да се "имплементирају договорене промене".

  

"Урадили смо много да бисмо показали да имамо већи демократски капацитет него
опозиција. Они би само да буду коминистри, да се домогну фотеља - власт није ту због
власти него због народа", рекао је Стефановић.

  

Он је поновио да је за унапређење изборног процеса уређен бирачки списак, као и да је
грађанима омогућено да провере да ли је неко гласао у њихово име.

  

(Бета)
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