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У Скупштини Србије данас је дошло до полемике коалиционих партнера – Српске
напредне странке (СНС) и Партије уједињених пензионера Србије (ПУПС) пошто је
посланик СНС Марко Атлагић поново вређао универзитетске порфесоре и поједине
лидере опозиције, а посланик ПУПС-а тражио да председавајући реагује јер се не држе
дневног реда.

  

Марко Атлагић, посланик Српске напредне странке по трећи пут од почетка овог
заседања Скупштине Србије обрушио се на професоре београдског универзитета Јову
Бакића, Дубравку Стојановић и Душана Теодоровића, одговарајући тако са скупштинске
говорнице на питања која му је претходног дана упутио дневни лист Данас.

  

  Атлагић је током расправе о амандманима на Предлог закона о дуалном моделу студија
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у високом образовању поново извредјао Јову Бакића, Дубравку Стојановић, Душана
Теодоровића, али и опозиционаре Борка Стефановића, Ненада Чанка, Јанка
Веселиновића.   

Он је рекао и да због својих ставова трпи критике дела јавности.

  

Управо то непрекидно понављање једних те истих оптужби и цитирање изјава
београдских професора, мимо дневног реда, засметало је коалиционим партнерима
СНС, Партији уједњених пензионера који су оценили да Атлагићева дискусија која се
понавља из дана у дан представља подметање клипа у точковима рада парламента.
Примедбе ПУПС-а у редовима СНС дочекане су као калкулисање коалиционих
партнерта, па је Александар Мартиновић, шеф скупштинскиох напредњака колегама из
коалиције послао јасну поруку да је његова странка поносна што је у њиховим редовима
професор др Марко Атлагић и да и њима нико не брани да бране Вучића..

  

Посланик Борисав Ковачевић из ПУПС-а упутио је примедбу председавајућима што већ
три дана дозвољавају посланицима да говоре потпуно мимо дневног реда.

  

Иако је, како је истакао, сагласан са критикама посланика Марка Атлагића садржајно,
Ковачевић ипак сматра да је недопустиво три дана говорити од речи до речи исту ствар
по 30 и више минута, а да председавајући не реагује, не огласи се или опомене
посланика да мора говорити о теми.

  

Он је додао да му такво понашање јако смета и доживљава га као клип у точковима рада
Скупштине која ових дана разматра важне законе.

  

“Мени се ових дана приговара да сам вређао господина Јову Бакића, по трећи пут
доцента, веровали или не, који је студенту мастеранту на Филозофском факулктету дао
тему – Улога Пинка и Хепија у стварању и репродуковању култа вође и анализа
садржаја гостовања Александра Вучића у емисијама “Тешка реч и Ћирилица. То је исто
као да ја свом студенту дам тему – Улога Филозофског факлултета у Београду у
стварању и репродуковању култа незнања, интелектруалног простаклука и
дилетантизма случај Јово Бакић”, навео је Атлагић и додао да је Бакић рекао да је Вучић
измећар Ангеле Меркел и да је то исто као кад би он рекао да је доцент Бакић “говнар
Клинтона, Ђиласа и Јеремића”.
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Атлагић је током подужег говора цитирао поменуте професоре, често ословљавајући
професорку Дубравку Стојановић, са “уважена госпођа Србљановић”, тврдио је да би
победио Борка Стефановића у трци скупштинским степеницама, иако има 62 године.
Али је током тог говора одговорио и на питање Данаса да ли је позивајући се на законик
књаза Милоша претио Стојановићевој.

  

“Они који лажу да сам ја позивао на некакво убиство, уважене професорке Србљановић
није истина. Нека погледају Кривични законик члан 309. У мени нема мржње колегинице
Стојановић и то знају сви посланици”, рекао је Атлагић, уз напомену да њега не треба
нико да брани, јер његова дела говоре сама за себе, за разлику од дела поменутих
професора којих нема.

  

Није, међутим, Атрлагић био остављен на милост и немилост коалиционих критичара, јер
су у његову одбрану стали лично Александар Мартиновић, шеф посланичке групе СНС,
и Верољуб Арсић, потпредседник скупштине одговарајући на примедбе коалиционог
партнера из ПУПС-а, Борислава Ковачевића.

  

“Не бих желео да ме нико погрешно разуме и стојим иза онога што је Атлагић критикује
већ трећи дан, али не може Скупштина да ради ефикасно на овакав начин. Разумем да
треба да ктикујемо одређене категорије друштва, али три дана понављати исту ствар,
од речи до речи, а да се нико око тога не осврне и да председавајући не опомене
говорника је лоше“, рекао је Ковачевић додајући да му такво понашање јако смета и да
га доживљава као постављање клип у точковима рада Скупштине.

  

Одмах му је одговорио председавјући Верољуб Арсић из Српске напредне странке који
је истакао да је посланицима стало до мишљења академске заједнице, али да то не
значи да професори треба да позивају на насиље, те да је професор Атлагић поручио
младима да размисле колико треба да верују својим предавачима ако их позивају на
насиље и улицу.

  

“Ја колеге из ПУПС-а донекле могу да разумем, јер никога од њих, па ни њиховог
председника странкне не напада ни Ђилас, ни Обрадовић, ни Јеремић. На удару тих
људи су Александар Вучић и СНС, и као председник посланичке групе поносан сам на
чињеницу што је у нашим редовима Марко Атлагић који се неуморно бори да објасни о
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каквим се људима ради, људима који себе сматрају српском интелектуалном елитом, а
који кажу за нас да смо незналице, крезуби, сендвичари, ботови. Коме је тешко да
слуша, он не разуме поруку“, навео је Мартиновић.

  

На примедбу посланика Ковачевића да је можда погрешно и контрапродуктивно што
једно исто свакодневно говори само Атлагић, Мартиновић је одговорио да ретко чује
коалиционе партнере.

  

Шеф посланичког клуба СНС Александар Мартиновић истакао је да разуме дискусију
ПУПС-а пошто „никога од њих не напада ни (Драган) Ђилас ни (Бошко) Обрадовић ни
(Вук) Јеремић.“

  

  

На примедбу посланика Ковачевића да је можда погрешно и контрапродуктивно што
једно исто свакодневно говори само Атлагић, Мартиновић је одговорио да ретко чује
коалиционе партнере.
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„Ко вам брани да браните Вучића, ко вам смета, сем посланика СНС-а не чујем неке
друге, а ваш министар у влади седи захваљујући Вучићу, који је изнео изборе 2016.
Питате зашто се Атлагић јавља за реч, а право питање је зашто Н1 и Данас ових дана
воде кампању против Атлагића, а никад не прозивају ћутологе“, истакао је Мартиновић.

  

Он је поручио да ће Вучић поново добити изборе и омогућити и онима којима смета
Атлагић да седе у Скупштини и Влади.

  

„На удару тих људи су Александар Вучић и СНС, и као председник посланичке групе
поносан сам на чињеницу што је у нашим редовима Марко Атлагић који се неуморно бори
да објасни о каквим се људима ради, људима који себе сматрају српском
интелекстуалном елитом а који кажу за нас да смо незналице, крезуби, сендвичари,
ботови, и коме је тешко да слуша,он не разумеју поруку“, додао је Мартиновић.

  

Мартиновић се осврнуо и на разговоре власти и опозиције и рекао да СНС показује
добру вољу, али да опозицији све одговара, само кад Вучић не би изашао на изборе.

  

Након Мартиновићевих примедби Ковачевић је реако да је тешко отрпети када вам неко
лепи етикете да сте у владајућој коалицији, а не стојите уз њу.

  

Иако га нико није прозвао, са скупштинске говорнице огласио се и Милорад Мијатовић,
шеф посланичке групе Љајићевог СДПС, који је навео да је његова странка била
коректан коалициони партнер унутар владајуће коалиције и да жели даљу сарадњу са
СНС. Навео је да нису тачне тврдње да СДПС калкулише. Он је позвао колеге посланике
да о научницима говоре њихове колеге научници и да се направи дистинкција између
политичког и научног рада.

  

„СДПС није партија која ће некога нападати. Молим вас да се у јавности јасно зна да смо
ми заиста део коалиције и да нема за нас ситних калкулација, као што то жели да се
прикаже“, рекао је Мијатовић. Тиме је жестока дискусија коалиционих партнера
завршена.
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Питања Данаса Атлагићу која су остала без одговора

  

– Како коментаришете то што  група интелектуалаца  сматра  да би вама  у свакој
нормалној држави , због онога што изговарате са скупштинске говорнице, био одузет
посланички имунитет и била би против вас подигнута оптужница за говор мржње и
претње смрћу?

  

– Да ли је то што ви изговарате, та имена којима називате људе из опозиције, достојно
титуле професора – доктора, коју ви носите и који предаје студентима?

  

–  Са опозиције прешли сте на прозивке и ваших колега универзитетских професора, па
сте тако  прозвали Дубравку Стојановић да је фалсификатор, нисте штедели ни Јову
Бакића, Јанка Веселиновића. Имате ли ви доказе за све то што износите и знате ли
колику тежину носи јавно изговорена реч?

  

– Одакле Вам право да некоме претите смрћу, позивајући се на казне по законику Књаза
Милоша?

  

– Какав је став Ваше странке на оно што ви изговарате, да ли они то одобравају, да ли су
Вам наложили да тако говорите или се можда ограђују од ваших речи?

  

(Бета, Данас)
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