
Завршен други састанак о изборним условима представника власти и опозиције, уз посредовање европских парламентараца; Вукадиновић: Власт наступа као да је све у реду са изборним условима, само их, ето, „треба још мало усавршити“
четвртак, 10 октобар 2019 18:16

Београд -- Други састанак о изборним условима представника власти и опозиције, уз
посредовање европских парламентараца у Скупштини Србије у Београду почео је око 9
часова

  Тема састанка су медији, РЕМ, едукација бирача, бирачки спискови и финансирање
политичке кампање.   

Међустраначки дијалог о изборним условима, уз посредовање ЕП, у којем учествују
изасланик ЕП Кнут Фалкенштајн, парламентране и ванпарламентарне странке, као и
представници невладиних организација, настављен је данас у згради "старе" Скупштине
Србије.

  

  

Други представник ЕП, Едуард Кукан, ни данас није на састанку.

  

Теме данашњих сесија су едукација бирача, бирачки спискови и финансирање кампања
политичких странака, а шефови посланичкиг група имаће по пет минута да изнесу своја
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мишљења о тим темама.

  

На састанак у згради у Краља Милана, који је почео нешто после 9 сати, дошли су
Верољуб Арсић, Владимир Орлић и Владимир Ђукановић из СНС, Жарко Обрадовић и
Ђорђе Милићевић из СПС-а, као и представници посланичког клуба Покрет
социјалицта-НС С-УС С Ђорђе Комленски, Бојан Торбица и Маријан Ристичевић,
представници Јединствене Србије, као и Елвира Ковач из СВМ.

  

Такође, на разговоре су, из редова опозиције, дошли и Владимир Ђурић и Татјана
Мацура из Странке модерне Србије, председник Нове старнке Зоран Живковић, Енис
Имамовић из СДА, те посланик групе "Нова Србија - Покрет за спас Србије" Ђорђе
Вукадиновић, као и представници ванпарламентарних странака - Српског партиотског
савеза (СПАС) Александар Шапић и представници ПСГ.

  

Састанцима не присуствују чланице Савеза за Србију, ДС С-а и радикали, као ни
председник СДС Борис Тадић, који је јуче напустио дијалог.

  

Састанку присуствују и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, као и представници
Цесида Бојан Клачар и Црте Раша Недељков.

  

Тема првог састанка био је међустраначки дијалог и унаопређење услова за одржавање
парламентарних избора 2020.

  

Вукадиновић: Власт наступа као да је све у реду са изборним условима, само их,
ето, „треба још мало усавршити“

  

 2 / 3



Завршен други састанак о изборним условима представника власти и опозиције, уз посредовање европских парламентараца; Вукадиновић: Власт наступа као да је све у реду са изборним условима, само их, ето, „треба још мало усавршити“
четвртак, 10 октобар 2019 18:16

  Самостални посланик Ђорђе Вукадиновић изјавио је да представници владајућекоалиције наступају као да је све у реду са изборним условима, "само да их требајош мало поправити".  "Као да не схватају озбиљност ситуације", рекао је он.  Вукадиновић је проценио да „власт посматра те разговоре само формално, чистода покажу добру вољу и про форме, но ако не промене став, онда ће избори битипро форме, на њима неће бити не само оних који данас нису били на овимразговорима, него ни доброг дела нас који смо седели за столом.“   Ђурић: Нисмо џабе кречили, далеко од тога  На првој сесији у оквиру међустраначког дијалога у скупштини, уз посредовање ЕП,разговарало се о финансирању политичких активности, а дискусија протиче у коректнојатмосфери, пренео је новинарима испред скупштине Владимир Ђурић из Странкемодерне Србије (СМС).  Он је новинарима, у паузи између две сесије, пренео шта се дешава на састанку изазатворених врата, као и очекивања те странке да дијалог Србији омогући слободне ифер изборе.  Ðурић је навео да ће се данас разговарати и о едукацији бирача и истакао да СМСучествује у разговорима, јер сматра да би неучествовање у дијалогу који се одвија узевропско посредовање, заправо представљало противљење том посредовању иевропским вредностима.  Казао је и да је СМС уверен да ће се "у једном тренутку омогућити да се у Србији одржеслободни и фер избори", као и да би они желели да то буде у што краћем року.  Ђурић је навео да су и они изнели неколико предлога, између осталих и предлог оизменама и допунама Закона о финансирању политичких активности који се тренутноналази у скупштинској процедури.  Упитан да ли мисли да је овај дијалог корак напред или да су, како је рекао ДраганМарковић Палма након јучерашње рунде разговора, "џабе кречили", Ðурић је рекао дане мисли да су џабе кречили, већ да су далеко од тога.  "Из јавности и јавних наступа функционера владајуће странке можете видети да постојиреаговање на притисак међународне заједнице и зато мислимо да је европскопосредовање добродошло", казао је Ðурић.  Упитан да ли је СМС ближи одлуци да учествује или да бојкотује изборе, Ðурић је рекаода ће одлуку о томе донети када избори буду расписани, односно када буду исцрпљенисви формати дијалога, којим би се могли постићи што бољи изборни услови.  Додао је да постојећи изборни закони имају, како каже, недостатке који онемогућавајуодржавање фер избора, а додатни проблем је, каже, и њихова недоследна примена.  Гаранција за фер изборе била би, према Ðурићевим речима, усвање "релевантнихзакона у Скупштини".  "Мислим да има времена до ових избора да се то уради", рекао је Ðурић.  Живковић: Направљен мали корак напред, ништа револуционарно  Председник Нове странке Зоран Живковић изјавио је данас да је током међустраначкихразговора уз посредовање Европског парламента направљен мали корак напред, али дасе ништа револуционарно још увек није десило.  Живковић новинарима у паузи између сесија испред Скупштини Србије рекао да ће сетек видети да ли ће се разговори преточити и у формалне одлуке које ће омогућитибоље услове за изборе, који ће се одржати на пролеће следеће године.  Упитан како изгледају састанци који се одржавају иза затворених врата Живковић јеказао да представник ЕП одржи уводно излагање и даје реч присутнима који износесвоје захтеве.  Живковић је казао да је поновио свој предлог да се укину комерцијалне рекламе нателевизијама на које се, према његовим речима, троши 80 одсто новца за било којукампању.  "То није ништа радикално, јер се већ у осам, девет држава ЕУ то примењује, аалтернатива рекламама су емисије у којима би учесници избора дискутовали и кроздискусију покушали да убеде бираче да је њихов програм најбољи", казао је Живковић.  Навео је да су данас током прве сесије разговарали о финансирању политичкихактивности и истакао да је изнето пуно примера кршења закона, као и да је билокривичних дела у досадашњим кампањама.  Он је додао и да је понашање представника СНС током разговора показало да су свеснитога да када им дође неко од "надзорних, овога пута из Брисела, морају да се понашајубарем мало боље", казао је  Ђукановић: Спремни смо да испунимо сваки захтев опозиције  Представник СНС-а Владимир Ђукановић казао је да је презадовољан атмосфером намеђустраначком састанку који се одржава уз посредовање ЕП, додајући да нијеочекивао да ће ти састанци бити тако позитивни.  "Искрено да вам кажем нисам очекивао да ће бити овако позитивно - да пожелитеовакве састанке", казао је Ðукановић новинарима испред "старе" Скупштине у току паузеизмеђу сесија.  Упитан да ли под тим мисли и на представнике опозиције, Ðукановић каже дапредставници владајуће странке немају никакв проблем да испуне “шта год они траже”.  Ðукановић је навео и да ће данас На крају састанка бити донети и закључци, те да сечека да се види шта ће се договорити.  Истиче да се разговори настављају даље, јер изборни процес мора да буде штотранспарентнији, што бољи.  "Спремни смо апсолутно шта год пожеле да им удовојимо, јер нам је у циљу да имамо штоквалитетнију опозицију. Али, очигледно они имају један мали проблем, они неће да идуизборе јер знају да ће да доживе катастрофу и то је један једини разлог што они неће даиду на изборе. Никакви изборни услови њима не сметају, јер они не предлажу ништа,дођете и слушате испразну причу, никакав конкретан предлог нисмо чули", казао јеÐукановић.  Упитан да ли мисли на представнике опозиције који присуствују састанку или онима којинису дошли, Ðукановић каже да они који не долазе тек немају ништа конкретно дапредложе.  " Ови што дођу имају неку ширу политичку причу око финансирања кампање и имају некеприговоре и ту смо спремни да им изађемо у сусрет, шта год пожеле, а ови што недолазе свесни су изборног фијаска, ево на КиМ најбоље је показано колико вреде,добили су 51 глас”, казао је. Коментаришући изјаву председника Нове странке ЗоранаЖивковића о понашању представника СНС-а у присуству представника ЕП", Ðукановићје рекао да да он покушава да створи добар утисак о себи.  Казао је да су владајућу странку похвалиле и невладине организације зато што излазе усусрет опозицији, њиховим захтевима.  "Немамо никакав проблем, можемо да разговарамо, камо среће да је више оваквихсастанака, одлично је, супер је атмосфера, према томе мислим да ће све бити унајбољем реду", додаје.  (Бета-Танјуг)  
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