
Скупштина Србије: Маја Гојковић није дозволила осуду напада на новинаре; Ђорђе Вукадиновић: Председница парламента свим средствима покушава да спречи да се у Скупштини чује глас критике на рачун власти
петак, 16 јун 2017 20:44

Посланица Демократске странке Маја Виденовић затражила је данас да се на седници
Одбора за културу и информисање расправља о нападу на новинаре и фоторепортере
на дан полагање заклетве председника Србије, али је председница Одбора Маја
Гојковић одговорила да се дневни ред не може допунити јер није поштована процедура.

  

  

Маја Гојковић је рекла да је било довољно времена да се посланици припреме за одбор.

  

Маја Гојковић очекује да до краја следеће недеље Србија добије нову владу.

  

"Право председника сваког одбора, па и овог, јесте да предлаже дневни ред. Ја сам
дневни ред предложила", рекла је Маја Гојковић.
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Виденовић је питала на основу ког члана Пословника није дозвољено да она данас
допуни дневни ред, на шта је Гојковић одговорила да ће иницирати измене Пословника,
нарочито у делу који се односи на допуне дневног реда.

  

"И после онога у писарници, ја сам врло осетљива на тему допуне дневног реда", рекла
је Маја Гојковић и додала да је она желела да се дневни ред допуни осудом "хајке на
председника жирија Стеријиног позорја Микија Манојловића" и целог жирија
фестивала.

  

Понавља се поступак за избор чланове РЕМ

  

Скупштински одбор за клутуру и информисање одлучио је да понови поступак избора
чланова Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) које предлажу национални
савети националних мањина. Поступак је поновљен због тога што сви национални савети
нису били упознати са условима поступка.

  

Одбор је раније утврдио кандидатуру Стефана Јовановића, као представника
Националног савета ромске националне мањине.

  

Посланици Ђорђе Вукадиновић и Енис Имамовић оценили су да је поступак за избор
кандидата лоше изведен и да је добро да се понови, посебно јер је реч о осетљивом
питању.

  

Посланици данас нису расправљали о прве две тачке дневног реда, односно нису
разговарали са кандидатима која предлажу удружења филмских, сценских и драмских
уметника и удружења композитора у Србији јер није било услова. Како је рекла
председница Одбора Маја Гојковић, кандидат Дарко Бајић није могао да дође на
седницу.
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  Ђорђе Вукадиновић: Председница Скупштине ускраћује право да се чује критика, страшно је што није дозвољено да се предлог о осуди насиља над новинаримауврсти у дневни ред  После седнице Одбора Ђорђе Вукадиновић је новинарима рекао да председницаСкупштине Србије Маја Гојковић користи сваку прилику да ускрати право да се чујекритика.  "Јавност се могла уверити како раде одбори и како се не даје реч ни по пословнику нипо тачки дневног реда и како председница Скупштине користи сваку прилику да ускратида се било шта озбиљно и критички чује у овој згради. Данас је колегиници ускраћеноправо да допуни дневни ред", рекао је Вукадиновић.  Према његовим речима, страшно је што није дозвољено да се предлог о осуди насиљанад новинарима уврсти у дневни ред, али да је још горе што је један члан Одбора закултуру и информисање (посланик СНС Владимир Ђукановић) подржао насиље и рекаода ће предложити за награду оне који су напали новинаре.  После седнице Одбора, Гојковић је на питање новинара какав је њен став о инцидентукоји се догодио на дан полагања заклетве новог председника одговорила да прво желида види све чињенице.  (Н1)  
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