
Александар Мартиновић читао имена посланика који нису дошли на заседање - они не могу да делегитимизују институције; Списак професора који подржавају протесте, а који је објавила Јерков, је фалсификован
понедељак, 11 фебруар 2019 13:49

Шеф посланичке групе Српске напредне странке (СНС) у Скупштини Србије Александар
Мартиновић оценио је да посланици Савеза за Србију, који бојкотују рад Скупштине,
настављају са старом праксом - да "бојкотују свој посао, али не и привилегије које имају у
Скупштини".

  

  

"Осврнућу се на бојкот посланика који припадају такозваном Савезу за Србију, они
настављају са старом праксом - они бојкотују свој посао, али не и привилегије које имају
у Скупштини. Пре неки дан је исплаћена плата и паушал, ова господа су то примили, али
се нису појавили на седници", каже шеф посланичке групе СНС-а, Александар
Мартиновић.

  

Он је појединачно читао имена посланика који нису дошли на заседање.

  

"Као што видите - плата се не одричу, паушала се не одричу, види се да се тај пелцер
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Драгана Ђиласа добро примио - дајте нам што више пара, али да не радимо. Они су
толико грамзиви, поново су се уписали да присуствују седници, а нису у сали. Али су се
уписали, да би узели путне трошкове. Лидери такозваног СзС-а иако причају о
грађанима који се смрзавају, нико од тих лидела до дана данашњег, није смогао
храбрости да се обрати том истом народу. Политичари организују протесте, који су
малобројни, заиста малобројни, али да ни један политичар нема храбрости да се
грађанима обрати, јер се боје да ће неко да им нешто добаци", каже Мартиновић.

  

Они подмећу из суботе у суботу глумце, рекао је.

  

"И то је у реду ако ће ти глумци бити министри и председници, али неће. Они су им
фасада и то врло лоша фасада! И то, морам признати, врло лоши глумци. Прете да
ће напустити Србију, а неки су се врло обогатили и као продуценти и режисери и
као глумци ", каже Мартиновић.

  

“Списак професора који је окачила Јерков је фалсификован”

  

Мартиновић се осврнуо и на петицију коју је посланица Демократске странке, Алексндра
Јерков дала министру просвете Младену Шарчевићу.

  

"Ја сам погледао списак и пронашао сам најмање 35 имена професора Универзитета,
асистената, научних радника која се понављају. И то, кажем, најмање. Мало ћемо се
детаљније бавити тим списком, нисам стигао јер је почела седница. Али све и да се једно
име понови - ми их поштујемо, али списак који је ока;ила Александра Јерков је
фалсификован", каже Мартиновић.

  

Мартиновић је у име владајуће већине рекао да ће наставити да раде и у пленуму и у
одборима, без обзира на бојкот дела опозиције. На питање да ли Скупштина има
легитимитет без посланика опозиције - Мартиновић је одговорио да "они не могу да
делегитимизују институције", те да се легитимитет добија на изборима.

  

На изјаве које је дао Александар Мартиновић у холу Народне скупштине осврнуо се и
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народни посланик Ђорђе Вукадиновић.

  
  

"Нема државе у Европи у којој има више демократије него у Србији данас!"
  
  Није "њуз нет", него Александар Мартиновић у холу Народне скупштине, управо.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) February 11, 2019
     

ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ: Александра Јерков: Министру Шарчевићу сам доставила
петицију са именима 1.500 професора, како би "поново" прочитао имена људи које
је "понизио и омаловажавао"

  

Почело ванредно заседање Скупштине Србије, посланици СзС бојкотују рад
парламента

  

(Н1, НСПМ) 
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