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Постоји изрека која каже да понекад вреди говорити истину, јер су тако веће шансе да
вам верују кад слажете, истиче председник Независног удружења новинара Србије
(НУНС) Славиша Лекић у одговору државном секретару за информисање Нину
Брајовићу и позива га да се "призове истини" или поднесе оставку.

  

  

Постоји изрека која каже да понекад вреди говорити истину, јер су тако веће шансе да
вам верују кад слажете, истиче председник Независног удружења новинара Србије
(НУНС) Славиша Лекић у одговору државном секретару за информисање Нину
Брајовићу и позива га да се "призове истини" или поднесе оставку.

  

"Ни ја, као председник, нити било који члан НУНС", објашњава Лекић, "ни у изјави за ТВ
Н1, нити у био којој другој прилици, нисмо изјављивали да се на седници Радне групе
националног конвента о Европској унији за поглавље 10 у марту ове године распрвљано
о Нацрту закона о јавном информисању".
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"Тачка спорења са државним секретаром за информисање јесте Нацрт Закона о јавном
информисању, уврштен у дневни ред те седнице, који је, као документ, потврђено нам је
из Радне групе националног конвента о ЕУ за поглавље 10, стигао - из Министарства
културе и информисања"", напомиње Лекић.

  

Да ли је документ који је упутило Министартсво културе информисања застарео, је ли
подметнут државном секретару и ко је, ако је, то учинио - нису питања за НУНС,
поручује Лекић.

  

Уместо да објасни с којим правом или по чијем налогу већ два месеца ради на
стратешким медијским документима, без икакве сарадње са репрезентаттивним
новинарским и медијским здружењима, државни секретар за информисање, према
речима Лекића, прозива НУНС због подршке Закону о јавном информисању из 2009.
године, који је, како тврдиБрајовић, "Уставни суд Србије прогласио неуставним".

  

  

Лекић сматра да овде није проблем што Закон о јавном информисању из 2009. године са
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актуелно спорним Нацртом Закона о јавном информисању има везе колико и накарадни
Закон о јавном информисању из 1998. године, који је аминовао Брајовићев УНС.

  

"Проблем је што је државни секретар за информисање поново у сукобу са чињеницама.
Наиме, Уставни суд Србије никад није прогласио неуставним Закон о јавном
информисању из 2009.године", подсећа Лекић.

  

"Истина је да је Уставни суд Србије прогласио неуставним неке одребе тог Закона, гле
чуда, и на иницијативу НУНС, које је", како наводи Лекић, "од Заштитника грађана
тражило да покрене питање о уставности овог закона и позвало надлежне државне
органе да измене спорне одредбе и Закон учине прихватљивим за јавност и све медије".

  

Лекић је, на крају, позвао "државног секретара за информисање да се у својим
наредним јавним наступима призове истини или да, ако има проблема са том 'вештином'
комуникације - поднесе оставку".
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Одговор Н1 после саопштења Министарства културе:

  

Поводом саопштења Министарства културе и информисања у ком се оспоравају наводи
објављени у прилогу Н1 о активностима у сфери измене медијског законодавства,
подсећамо да је на састанку радне групе националног конвента о Европској унији за
поглавље 10, одржаном 15. марта, било речи о активностима на изменама у медијском
законодавству.

  

На том састанку је учествовао и државни секретар у Министарству културе и
информисања Нино Брајовић.

  

Уз позив на тај састанак, као што је Н1 објавио, учесницима је послат и документ
насловљен као Нацрт закона о јавном информисању и медијима. Накнадно је учесницима
састанка који су послали упит, речено да је документ потекао из Министарства.

  

Н1 поздравља обећање које је у јучерашњој реакцији послало Министрство културе и
информисања, да ће све активности у вези са унапређењем медијског законодавства
бити отворене и јавне.

  

Очекујемо и да ће бити испуњене најаве да ће нова Медијска стратегија да буде донета у
сарадњи са репрезентативним новинарским и медијским удружењима, као и да без
сарадње са струком неће бити мењан ни постојећи Закон о јавном информисању.

  

(Н1)

  

Видети још:

  

Министарство културе: Изненађени смо површношћу, незнањем и непрофесионализмом
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телевизије Н1

  

Расправа о "непостојећем" Нацрту закона о информисању - Нино Брајевић: Нацрт
закона не постоји у министарству; Славиша Лекић: Ово је Нацрт закона, који је
средином марта стигао члановима радне групе за поглавље десет
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