
Удружена опозиција Србије: Стручњаци да се пријаве на конкурс за Управни одбор РТС; Вукадиновић: РЕМ није ни независан, нити шта регулише
среда, 30 септембар 2020 20:40

Представници Уједињене опозиције Србије Ђорђе Вукадиновић и Зоран Лутовац
позвали су стручњаке да се пријаве на конкурс за избор чланова Управног одбора
Радио-телевизије Србије, који је расписало Регулаторно тело за електронске медије.

  

  

Вукадиновић: РТС и  РЕМ не смеју бити ни у служби власти, ни у служби опозиције

  

На конференцији за новинаре испред зграде РЕМ, Вукадиновић је нагласио важност
функције Управног одбора Јавног сервиса, јер је то тело које се бави руковођењем
РТС-а те да је важно да њега чине стручњаци.

  

"Сви знате за ону симпатичну животињицу која се зове морско прасе, служи за научне
експерименте и углавном лоше пролази. Е, наш РЕМ, дакле наше регулаторно независно
тело, подсећа мене на то морско прасе, јер нити је независно, нити је регулаторно.
Дакле, не врши свој посао.", оценио је он.
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Постоје помаци након одабира нових чланова Савета РЕМ, али их УОС не примећује у
раду јавног сервиса и телевизија са националном фреквенцијом

    

Вукадиновић је казао да постоје помаци након одабира нових чланова Савета РЕМ, али
да Уједињена опозиција Србије то не примећује у раду јавног сервиса и телевизија са
националном фреквенцијом.

  

"Велика је очекивања имао и део јавности, па рекао бих и међународне заједнице у вези
са кадровским променама које су у РЕМ-у извршене претходних месеци, односно крајем
прошле и почетком ове године. Промењен је одређен број чланова Савета РЕМ-а. Има
извесних помака, они ће сигурно о томе да говоре и тиме да се хвале, али ми, као
Удружена опозиција, и јавност и грађани – не видимо много, рекао бих, ништа од тога у
нашим медијима. Пре свега јавним сервисима и другим телевизијама са националном
фреквенцијом.", додао је Вукадиновић.

  

Дакле, говоримо о информативним програмима. Очекујемо од РЕМ-а да кажу да ли они
нису у стању да обезбеде оно што у закону стоји (ја сам овде неке чланове донео и
касније ћу цитирати) – дакле, објективно, правовремено, истинито информисање без
дискриминације и без говора мржње. То је значи законска обавеза, коју сви емитери
морају да поштују које РЕМ као регулаторно тело треба да спроведе и обезбеди.

  

- Дакле, да ли нису у стању да обезбеде то – објективно, правовремено, независно
информисање, или имају неке препреке изнутра или споља, политичке или
институционалне. Да ли треба промена закона, норматива или треба нешто треће?

  

У сваком случају, то је први и основни разлог нашег обраћања овде.

  

Други, с тим повезани разлог јесте да је у току РЕМ-ов конкурс за избор чланова
Управног одбора јавног сервиса РТС и РТВ Војводине. Ми позивамо чланове РЕМ-а (који
узгред буди речено још увек функционише у крњем саставу. Увек недостаје један члан,
мада је ту ситуација поправљена у односу на пре годину дана) да савесно изврше избор
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тих нових чланова Управног одбора РТС-а, јер је то важно тело, заправо главно тело
које би требало да се бави спровођењем законитости и надлежности јавног сервиса.

  

И с тим у вези, треће. Позивамо грађане, јавне личности, стручњаке, експерте из
различитих области да се пријаве на овај конкурс, дакле да се не либе да узму учешће
на овом конкурсу, јер је заиста потребно да имамо независне и озбиљне стручњаке и
експерте у Управном одбору јавног сервиса, односно јавних сервиса Србије - закључује
Вукадиновић.

  

Вукадиновић је најавио да ће УОС предложити побољшање рада РТС и РЕМ, тако да
јавни сервис и телевизије са националном фреквенцијом не буду "у служби власти, нити
опозиције", већ да организују дебате о важним темама попут питања Косова, афере
Крушик и других.

  

  

Лутовац: РЕМ не врши своју дужност

  
  

РТС не сме да буде буде у служби "једног човека", већ мора бити буде јавни сервис

    

Председник Демократске странке Зоран Лутовац је оценио да РЕМ не врши своју
дужност - да РТС не буде у служби "једног човека", већ да буде јавни сервис, а да ТВ с
националним фреквенцијама спроводе законе и информишу објекитвно и правовремено.

  

Лутовац је навео да је за време владе Зорана Ђинђића рејтинг РТС-а био 30 због тога
што су Управни одбор чинили стручњаци и јер је уређивачка политика била умерена, док
је данас, како је додао, рејтинг јавног сервиса "једноцифрен".
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  "Опозиција овим не тражи присутност у медијима, већ да дођу људи од интегритета којиће се борити за јавни интерес", истакао је Лутовац и додао да су за то потребанполитички притисак и институционално решење.  Лутовац је нагласио да данас нема дебата на телевизијама о важним темама у којима биучествовали стручњаци, а, уколико РТС настави да буде у служби власти, Лутовац јенавео да су могуће и друге мере, попут бојкота оних који се тамо рекламирају.  Представник Удружене опозиције Србије (УОС) Зоран Лутовац изјавио је да супредставници Европске уније исказали спремност да посредују у дијалогу власти иопозиције и да термин одржавања тих разговора зависи од њих.  (Бета, Н1, НСПМ)  
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