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Након што је потпредседник Народне скупштине РС Ненад Стевандић дао паузу јер је
расправа на данашњој седници парламента дошла до усијања, посланици опозиције
пришли су до Стевандића инсистирајући на преговорима о њеном наставку.

  

  

  

Лидер НДП Драган Чавић на расправи о дневном реду, која је са паузама трајала од
јутрос, рекао је да су сви чланови Пословника већ прекршени.
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- Ви скупштину више нећете одржати. Ми ћемо је физички спречити - поручио је Чавић.

  

Конкретно, Чавић и опозиција траже да Влада одговара на питања посланика, да се
поштују закони и скупштински Пословник и да парламент расправља о ревизорском
извештају, који је Одбор за финансије скинуо са дневног реда.

  

У тренуцима када је дошло до прекида седнице, прекинут је и директан пренос
заседања на РТРС!

  

У току је ванредни колегијум након чега би седница треба да буде настављена.

  

  

Заштита парламента од примитивизма

  

Чавић је, изашавши из сале, потврдио новинарима да ће посланици физички спречити
рад скупштине док се на њој не нађе расправа о спорном извештају ревизора.

  

- Нека примене силу, ми смо спремни на све - каже Чавић.

  

Посланик СДС Вукота Говедарица поновио је да је опозиција спремна да свим
средствима одбрани позицију главног ревизора.

  

- Ово је начин на који ми штитимо парламент од примитивизма - објашњава он.

  

Посланик из ПДП Бранислав Бореновић је нагласио: "Господо, ми смо унутра. Или се
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вратите закону и пословнику или седнице неће бити."

  

Њих тројица су навели да посланици опозиције траже седницу скупштинског колегијума
и удовољавање њиховим легитимним захтевима.

  

  

Полиција у цивилу

  

Како "ЕуроБлиц" незванично сазнаје, у згради Народне скупштине РС, у којој је у току
заседање, налази се и десетак припадника МУП РС у цивилу.

  

Наши извори тврде да је разлог њиховог боравка виши степен безбедности уведен у
институције РС због терористичких претњи у свету.

  

Ипак, не искључује се ни могућност да је полиција ту и због претњи опозиционих
посланика да су спремни и на радикалне, ванпарламентарне методе политичке борбе.

  

Саговорник "ЕуроБлица" из скупштинске службе, међутим, уверава да у томе нема ништа
необично и да је иста пракса сваки пут када заседа Народна скупштина.

  

Стевандићев твит

  

Бурни догађаји у скупштинској сали уопште нису "дотакли" потпредседника Народне
скупштине РС Ненада Стевандића, који је у стилу "село гори, а баба се чешља" на свој
Твитер профил, док је трајала пауза, окачио твит који нема везе о ономе што се
дешавало протеклих сат времена.
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Dogovorena niža cijena dijalize u RS – ATV/Napokon nešto konkretno radimo https://t.co/YaK
QGRyTu1

  — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) September 12, 2017    

Он је око 18.50 ставио твит о договореној нижој цени дијализе у Српској, чиме је показао
колико озбиљно схвата захтеве опозиције.

  

Наставак седнице се очекује око 19.30.

  

(Блиц)
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