ЗАПИСНИК ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ

НЕЗАВИСНОГ УДРУЖЕЊА НОВИНАРА СРБИЈЕ 2014.



Изборну скупштину Независног удружења новинара Србије, одржану 29. марта 2014. године у Медија центру у Београду водило је Председништво Скупштине у саставу: Драган Јањић,  Амела Бајровић и Ненад Ковачевић.

                                           
Радно председништво је након тога предложило дневни ред Изборне скупштине НУНС-а:


1.	Отварање скупштине и утврђивање кворума
2.	Утврђивање листе кандидата за избор чланова органа НУНС-а
3.	Одлучивање о изменама и допунама Статута НУНС-а
4.	Представљање извештаја о раду НУНС-а у периоду од 2010. до 2014. године
5.	Расправа о раду НУНС-а
6.	Проглашење новог руководства НУНС-а за период 2014. до 2018. године
7.	Свечани коктел поводом 20 година НУНС-а


Предложени дневни ред је једногласно прихваћен. 


После утврђивања дневног реда у име радног председништва Драган Јањић је саопштио да су у Комисију за верификацију именовани Милош Пешић (председник), Снежана Илић и Бојана Јовановић, од којих је затражено да утврде да ли постоји кворум за пуноправни рад Скупштине. 

Председник Верификационе комисије Милош Пешич је након пребројавања верификационих спискова саопштио да Изборној скупштини присуствује 197 чланова НУНС-а, чиме је испуњен услов за пуноважан рад Скупштине.

Председништво Скупштине је за записничара именовало Александра Арсенијевића, док су за чланове Изборне комисије именовани: Радоман Ирић (председник), Љубомир Ђорђевић и Владимир Судар.

2.

У оквиру друге тачке дневног реда утврђене су листе кандидата за чланове органа НУНС-а: 

На предлог Извршног одбора Вукашин Обрадовић је кандидован за председника НУНС-а

За чланове Извршног одбора НУНС-а кандидовани су:

01. Бојан Цвејић, предлог ИО НУНС
02. Борис Шуман, предлог ИО НУНС
03. Весна Малишиђ, предлог ИО НУНС
04. Војислав Стефановић, предлог ИО НУНС
05. Даница Вученић, предлог ИО НУНС
06. Драган Јањић, предлог ИО НУНС
07. Жељко Бодрожић, предлог ИО НУНС
08. Исак Слезовић, предлог ИО НУНС
09. Јасмина Лукач, предлог ИО НУНС
10. Јована Глигоријевић, предлог ИО НУНС
11. Исидора Секулић, предлог 12 чланова НУНС
12. Мијат Лакићевић, предлог ИО НУНС
13. Ненад Ковачевић, предлог ИО НУНС
14. Предраг Благојевић, предлог ИО НУНС
15. Ратко Фемић, предлог ИО НУНС

За чланове Надзорног одбора НУНС кандидовани су:

01. Бобан Трајковић
02. Владимир Судар
03. Душко Медић
04. Љубомир Ђорђевић
05. Мухарем Мутабџија
06. Стојан Марковић

За чланове Суда части НУНС кандидовани су:

01. Владо Мареш
02. Драга Божиновић
03. Златко Чобовић
04. Михајло Ковач
05. Оливија Русовац
06. Сафета Бишевац


3

У оквиру треће тачке дневног реда предлоге измена и допуна Статута НУНС-а образложио је Светозар Раковић, генерални секретар НУНС. 

Образлажући предлоге измена и допуна Статута, Раковић је напоменуо да је првобитни предлог у току јавне расправе чланства измењен на иницијативу члана Бориса Ангеловског који је у њему уочио грешку која се односи на скупштински кворум изборне и редовне годишње скупштина НУНС-а. 
Наиме, како је објаснио генерални секретар НУНС, исправљен је предлог да се измени члан статута по коме је за пуноправно одлучивање било потребно најмање 100 присутних на годишњој Скупштини, односно предложено је да кворум од 100 чланова више не важи за пуноправно одлучивање редовне годишње Скупштине на чијем дневном реду нису најважнија питања, као што су избори органа, измене Статута, статус НУНС-а... 

Раковић је објаснио да ће за Изборну скупштину и даље важити кворум од најмање 100 редовних чланова, а да одржавање редовне годишње извештајне скупштине неће зависити од кворума.  

Друга предложена измена Статута односи се на привредну, односно издавачку делатност НУНС-а, с обзиром на то да НУНС до сада није био регистрован за издавање књига. Како је напоменуо генерални секретар, у међувремену се појавила потреба за регистрацијом и ове делатности, јер се Удружење и приликом издавања интерних публикација и некомерцијалних издања може наћи на удару пореских органа јер није регистровано за такву врсту делатности.

Скупштина је јавним гласањем једногласногласно усвојила предложене измене и допуне Статута НУНС-а.
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Извештај о раду НУНС-а у периоду од 2010. до 2014. године као четврту тачку дневног реда учесницима Скупштине је презентовао председник НУНС-а Вукашин Обрадовић.

Пре представљања четворогодишњег извештаја о раду, Обрадовић се осврнуо на двадесетогодишњицу НУНС истичући да је током свих ових година Независно удружење новинара Србије за његове чланове али и велики део грађана Србије представљао симбол борбе новинара за професију, слободне медије и демократско друштво, а да су сада сви сведоци да у медијима доминирају непрофесионализам и аутоцензура. 

Обрадовић је подсетио на најважније активности НУНС у протеклих 20 година, помињући помоћ редакцијама које су крајем 90-их кажњаване по основу "Шешељевог и Вучићевог" Закона о информисању, инсистирање на расветљавању убиства Даде Вујасиновид, Славка Ћурувије и Милана Пантића, као и на подношење пријава против носилаца ратнохушкачког новинарства.

У протеклом четворогодишњем периоду, подсетио је Обрадовић, НУНС се бавио јавним заговарањем за примену Медијске стратегије, коју је Влада усвојила 28. септембра 2011. године. Медијска коалиција, која је формирана на иницијативу НУНСа, истакао је Обрадовић, заједничким наступом покушала је да трасира пут за ново медијско законодавство, како би се створили услови за слободан рад и развој медија. Медијска коалиција је најзадовољнија што су прихваћене одредбе о повлачењу државе из власништва у медијима, транспарентности власништва, забрани прекомерне медијске концентрације, забрани директног финанаисрања из буџета и увођења пројектног финансирања на свим нивоима, рекао је Обрадовић. Он је нагласио да је Влада Србије изабрана у јулу 2012. године кренула је у израду и усвајање медијског законодавства, и да је Медијска коалиција, као најјаче и најубедљивије аргументе, користила европску агенду. Међутим, упркос сталним обећањима, Влада тај законодавни посао није завршила.

Обрадовић је истакао да је НУНС реаговао и на атмосферу говора мржње, коју су креирале ултрадесничарске снаге и да се Удружење тим поводом обрадало председнику Томиславу Николићу и премијеру Дачићу, али да никакав одговор није добијен. 

Обрадовић је подсетио да је у протекле четири године, колико је он председник, удружење увело бесплатну правну помоћ за колеге, а НУНС је веома поносан и на рад Центра за истраживачко новинарство (ЦИНС). Осим тога у претходне четири године Удружење је организовало или било суорганизатор 50-ак семинара које је похађало више од 600 чланова НУНС-а и новинара који нису чланови удружења.

У оквиру расправе поводом извештаја о раду НУНС током претходне четири године први се за реч јавио Филип Младеновић. Младеновић је подестио да ни после 14 година од политичких промена у Србији није решено питање права НУНС-а на део Дома новинара, а што на другој страни доводи у питање егзистенцију удружења, будући да би издавање дела простора који би припао НУНС-у у многоме олакшало материјални положај удружења и довело до финасијске самосталности. Младеновић је од чланова извршног одбора затражио информацију о судском спору који поводом тога НУНС води против Удружења новинара Србије. 

Жељко Бодрожић је, између осталог, навео да као члан ИО од оснивања Медијске коалиције и почетка сарадње НУНС-а и УНС-а има моралну дилему о оправданости такве сарадње. Свој став Бодрожић је образложио ставом да је то по њему морално неприхватљиво будући да коалиција за циљ има поправљање стања у медијима и материјалног положаја новинара, а да у је у оквиру Медијске коалиције удружење које се сврстава међу највеће закуподавце у Београду, а са чим ће морати да се суочи и ново руководоства НУНС-а. Бодрожић је предложио да нови ИО од самог конституисања инсистира на решењу овог проблема будући да од њега зависи егзистенција НУНС-а, који је својим уласком у Медијску коалицију дао својеврсну легализацију УНС упркос наслеђу које ово удружење носи из времена деведесетих.

Одговарајући на питање о судском спору НУНСа и УНСа око права на власништво Дома новинара Вукашин Обрадовић је учеснике Скупштине информисао да је прошле године НУНС добио извршну пресуду Апелационог суда на основу које је Независно удружење новинара постало сувласник зграде у Ресавској улици. Међутим, како је објаснио Обрадовић, УНС је уложио ревизију Врховном касационом суду који је усвојен поступак враћен Апелационом суду на поновно другостепено одлучивање. У међувремену, УНС је на захтев о подели власништва одговорио захтевом за уједињење два удружења, што на основу закључка претходне изборне скупштине НУНС није прихватио нити учествовао у било каквим разговорима на ту тему. 

Што се тиче сарадње са УНСом у оквиру Медијске коалиције Обрадовић је рекао да је она пре свега нужност настала у тренутку рада на Медијској стратегији, због чега су на НУНС вршени притисци да приступи коалицији, а што је према његовој оцени резултовало неким позитивним помацима. Упркос томе, како је истакао председник НУНС, у последње време ставови два удружења се поново све више разликују, чак и око неких важних питања која се односе на професију.

Драгослав Травица је подсетио да су и новинари добрим делом допринели тренутном стању у коме се налази професија. Он је истакао да је катастрофалном приватизацијом локалних медија створена ситуација у којој су се ти медији претворили у сервис локалних власти и политичких партија.

У наставку, председник Надзорног одбора НУНСа Стојан Марковић саопштио је став овог органа да је у току протекле четири године Удружење радило добро и да је пословало потпуно у складу са законом, Статутом и програмским циљевима НУНС-а.

Председништво Скупштине прогласило је паузу за гласање о кандидатима за органе НУНС-а за мандатни период од 204. до 2018. године. 

Након паузе и гласања уследио је наставак расправе о извештају о раду НУНС у периоду од 2010. до 2014. године. 

Шефкет Крцић је изразио забринутост због свеукупног стања у друштву, које је резултовало и развлачењем судског спора који НУНС води како би се регистровао као легитимни сувласник Дома новинара.  

Захарије Трнавчевић је своје обраћање фокусирао на непрестане притиске којима су изложени новинари и медији. Трнавчевић је подсетио да медијске слободе и њихов степен превасходно зависе од степена посвећености и ангажовања новинара и медијских радника. Он се том приликом сложио са оценом председника НУНС-а Вукашина Обрадовића да су аутоцензура и низак професионални ниво нешто што карактерише тренутно стање на српској медијској сцени. У таквој ситуацији, како је нагласио Трнавчевић, пред НУНС-ом је задатак, као и у време када је настао, да стане у одбрану професионализма јер новинарску част нико не може да сачува и заштити осим самих новинара.

После Трнавчевића реч је добила Исидора Секулић, која је предложила да ова Изборна скупштина буде посвећена свим новинарима који су основали НУНС а више нису међу живима. Истовремено, она је предложила и да се у оквиру НУНС-а оснује клуб ветерана који би допринео квалитету едукације младих новинара. За разлику од претходних дискутаната Исидора Секулић је навела да није задовољна радом руководства НУНС-а током последњих година тврдећи да је удружење изгубило медијску битку, наводећи да је од оснивања 1994. године до политичких промена НУНС имао већу енергију, већи утицај и већи углед у јавности него што је то данас случај. Последица тога, према њеним речима, огледа се у чињеници да је УНС упркос свом наслеђу, у међувремену, постао најутицајнија новинарска организација. Осим тога, Исидора Секулић је поставила и питање разлога и начина на који је изабран нови директор  Медија центра.

Драган Јањић је предложио да се иницијативом за оснивања Клуба ветерана бави нови Извршни одбор НУНС-а.

Михајло Ковач направио је својеврсно поређење времена у коме је НУНС настао и времена у коме он обележава две деценије постојања. Према његовој оцени, НУНС и његови чланови су у време настанка имали одређену подршку великог дела друштва, док данас у Србији нема странака које су на фону ставова које заступа НУНС; синдикати су се претворили у организације које се боре да се што више приближе власти, студенти се баве ценом школарине... Овакво стање, како је предложио Ковач, захтева одржавање једне опсежне расправе о циљевима и даљем деловању НУНС које неће бити ограничено крутим оквирима какве намеће Скупштина.

Поводом иницијативе Михајла Ковача, Драган Јањић је предложио да будуће руководство организује низ тематских састанака на којима би се дефинисала даља стратегија рада и деловања НУНС-а.

Ивана Милорадовић је предложила да НУНС ради својеврстан барометар по угледу на коњуктурни кроз који би се стекао увид у кретања на медијској сцени. На овај начин НУНС би био у јавности и демонстрирао озбиљност када је реч о одбрани угледа новинарске професије и постао својеврсна савест професије. 

Други њен предлог се односио на мобилизацију младих новинара за које је аутоцензура постала нешто нормално и уобичајено. Тим поводом она је предложила да НУНС непрекидно организује бесплатне курсеве и на тај начин се пружи прилика младим новинарима да од еминентних колега и на конкретним примерима стекну знање о борби и отпору притисцима и аутоцензури.

Поводом предлога Иване Милорадовић, Божидар Андрејић је сугерисао да се у наредном периоду међу члановима спроведе својеврсна анкета на основу које би се дефинисали правци деловања а кроз коју би чланови НУНС могли да презентују идеје о програмским циљевима удружења.

Хари Штајнер је поводом две деценије рада постојања НУНС-а предложио да се размисли о издавању монографије посвећене оснивачима Независног удружења новинара Србије. Истовремено, Штајнер је упозорио да је лустрација заобишла новинарску професију оценивши то и као један од узрока садашњег професионалног и моралног суноврата новинарства у Србији.

Јелка Јовановић је захтев Исидоре Секулић да се објасне критеријуми и начин избора Бранка Глигорића за директора Медија центра истакла да је Глигорић у време настанка НУНС-а био директор Дома омладине захваљујући коме је осим НУНС-а настао читав низ независних организација и институција. Истовремено она је нагласила да је Бранко Глигорић озбиљан менаџер и једини који је пристао да се прихвати руковођења Медија центром који се суочава са великим финасијским проблемима.

Ненад Ковачевић је истакао да је стекао утисак да се много очекује од органа НУНС-а, али да се заборавља да је НУНС једна отворена организације у којој се предлози чланства уважавају и добро су дошли.

Последњи учесник расправе био је Вукашин Обрадовић који је одговарао на примедбе које се односе на рад удружења у претходне четири године. Одговарајући на примедбе да НУНС није довољно присутан у медијима Обрадовић је навео да последњих неколико година удружење ради у условима својеврсне медијске блокаде, односно да недовољно присуство у медијима није последица неактивности руководства. Ово је, како је истакао, нарочито присутно у ситуацијама када се активности НУНС косе са сферама интереса већине власника медија. Међутим, у последњих неколико година НУНС интезивно ради на неутрализацији медијске блокаде пласирањем својих идеја и циљева у јавност путем друштвених мрежа. 

Поводом избора Бранка Глигорића за директора Медија центра Обрадовић је навео да је цео процес последица озбиљне анализе пословања. Обрадовић је истакао да је бизнис план који је Глигорић презентовао Извршном одбору НУНС-а био довољна гаранција да му укажу поверење. Истовремено он је објаснио и да је Глигорић свој мандат орочио на шест месеци после којих ће се на основу резултата разговарати о његовом даљем аранжману.

На крају излагања Обрадовић је истакао да НУНС данас ради у окружењу где је постало уобичајено да се крши и не поштује новинарски кодекс и где се медијска политика своди на стварање послушничких медија који се уместо професијом баве пропагандом сваке врсте. 


Закључујући расправу о извештају Драган Јањић је истакао да је НУНС од свог настанка до политичких промена у Србији непрестано био у некој врсти мисије, али да се, на жалост, данас поново суочава са истим изазовима. 


Извештај о раду НУНС-а у периоду од 2010. до 2014. године једногласно је усвојен.
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У оквиру последње тачке дневног реда председник Изборне комисије Радоман Ирић представио је резултате избора за органе новог руководства Независног удружења новинара. Према подацима комисије, за председника НУНС и чланове Извршног, Надзорног одбора и Суда Части гласало је укупно 175 чланова. 


За предлог да Вукашин Обрадовић буде председник и у новом четворогодишњем мандату гласало је 136 чланова.


Према резултатима гласања, чланови новог Изршног одбора су:

01.	Даница Вученић
02.	Весна Малишић
03.	Драган Јањић
04.	Жељко Бодрожић
05.	Јасмина Лукач
06.	Бојан Цвејић
07.	Мијат Лакићевић
08.	Јована Глигоријевић
09.	Исидора Секулић
10.	Ратко Фемић


За чланове новог Надзорног одбора изабрани су:

01.	Владимир Судар
02.	Љубомир Ђорђевић
03.	Мухарем Мутабџија
04.	Стојан Марковић
05.	Душко Медић


У састав новог Суда части изабрани су:

01.	Владо Мареш
02.	Михајло Ковач
03.	Сафета Бишевац
04.	Драга Божиновић
05.	Оливија Русовац


Записничар:                                                                          

                  
Александар Арсенијевић

                                                                                                    Председништво Скупштине НУНС-а: 
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                                                          Драган Јањић  
                                                                                                                    

                                                                                                                                      Амела Бајровић
                                                                                                          

У Београду 29.03.2014.                                                                                             Ненад Ковачевић

                                                                                                                   
                                                                                                                    

