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УКРАТКО

        
    -  Прва седница Народне скупштине у новом сазиву      
    -  Седницом председава најстарији посланик - Смиља Тишма из СПС-а      
    -  Седници присуствује 198 посланика      
    -  Највише мандата имају напредњаци, Шапићев СПАС први пут у Скупштини      
    -            Заседање се одржава уз мере заштите због коронавируса  

  

  

Србија је данас добила нови сазив Скупштине Србије. Уз интонирање химне "Боже
правде", шпалир гарде на улазу у Дом Народне Скупштине, али и демонстрација испред
главног улаза, одржана је конститутивна седница новог 12. сазива Скупштине Србије.
Заседање се одржава уз мере заштите због коронавируса.

  

Потврђен је мандат за свих 250 изабраних посланика, а посланици су се заклели
грађанима Србије, истини и правди.
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Седницом председавала је најстарија Смиља Тишма (СПС), а помагали су јој четири
најмлађа посланика Никола Лазић (СНС), Софија Максимовић (СПАС), Нандор Киш
(СВМ) и Дубравка Краљ (СПС).

  

11:40 - После полагања заклетве не очекује се наставак седнице

  

Како јавља репортер Н1 из Скупштине, после полагања заклетве посланика не очекује
се наставак седнице у току дана.

  

Други део конститутивне седнице, како сазнајемо, биће тек следеће недеље. Како су
нам појаснили посланици из редова напредњака, избор зависи од укупног политичког
договора, ко ће све чинити владајућу већину и Владу Србије.
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Стотинак грађана окупило се испред Дома Народне скупштине Србије, где ће данас
бити потврђени мандати нових народних посланика чиме ће званично бити конституисан
нови сазив парламента, а посланици ће након верификације мандата положити
заклетву.. Полиција зауставила Срђана Нога у чијем аутомобилу је пронађена опрема за
пejнтбол. У Скупштини Србије Екипа Нова.рс налази се на лицу места где је покрет
"Доста је било" најавио блокаду парламента.

  

11:30 – Седница скупштине завршена је након што су посланици положили заклетву.
Интересантно је да није изабран председник Скупштине.

  

11:22 – Комисија РИК потврдила је мандате свих 250 народних посланика, упркос
бројним приговорима ДЈБ на изборни процес.
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11:00 – Демонстранти су Скупштину засули јајима, али већи инциденти су за сада
изостали. Јајима на Скупштину “насрнуо” је рашчињени монах Антоније Давидовић,
јавља репортер Нова.рс.

  

10: 45 – Како изгледа Скупштина под маскама:
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  10:25 – Почело је заседање Конститутивне седнице Народне скупштине, а овако јеизгледао улазак посланика у Скупштину.    10:15 – “Лажни и недемократски избори одржани 21. јуна довели су нас до данашњегформирања лажне и ненародне скупштине која нема никакав легитимитет да о билочему одлучује. Са данашњом конститутивном седницом лажног сазива Народнескупштине владавина народа и владавина права у Србији дефинитивно умиру”,саопштили су из Двери.  10:05 – Посланици су пристигли и скупштина ускоро почиње са радом.  09: 45 – У Скупштину је стигао и Александар Шапић, лидер СПАС, којем ће ово бити првимандат у Народној скупштини. Окупљени грађани су и њега испратили звждуцима.Одмах за њим у зграду је ушао и Милан Кркобабић, председник ПУПС.  

  Срђан Ного заустављен у Сарајевској улици са пејнт-бол пушком у аутомобилу
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  Полиција је у Сарајевској улици у центру Београда зауставила аутомобил бившегпосланика Двери Срђана Нога, који се запутио ка Народној скупштини са пејнт-болпушком у аутомобилу, сазнаје портал Нова.рс.  Ного је заустављен нешто пре 10 сати у Сарајевској улици, а према нашим сазнањима, онсе још увек тамо налази. Информацију о заустављању возила Срђана Нога, за порталНова.рс, потврдио је и његов адвокат Марко Пушица.  “Тачно је да је Срђан заустављен у Сарајевској улици, полиција му је одузела пејнт-болпушку и сачинила записник о догађају. Срђан одбија да потпише записник, а премасазнањима која имам, тренутно је окружен са више од 10 полицијских службеника”,рекао је за наш портал адвокат Марко Пушица.  Он је додао и да је највероватније намера полиције да одврати Нога од доласка испредСкуштине, где се тренутно одржава протест.  Подсетимо, Ного је још пре недељу дана најавио да неће дозволити данашњеконституисање новог сазива Скупштине и позвао лидере и симпатизере опозиције дадођу на пушкаранје на будуће посланике.  Иначе, тренутно је у току протест, односно покушај блокаде рада Народне скупштине, одстране присталица покрета Доста је било.  9: 40 – Саша Радуловић, лидер ДЈБ који је и организатор окупљања испред скупштине,пожалио се на твитеру на поступаје полиције према њему и његовим присталицама. Умеђувремену, окупљени узвкују “лопови, издаја”. “бруко Србије”.  

    Bez ikakvog osnova policija nas legitimiše. Falsifikovani poslanici su kao lopovi ušli u skupštinu.Idu krivične prijave protiv nalogodavavaca legitimisanje. pic.twitter.com/uQmlLdMCsj  — Saša Radulović (@SasaRadulovich) August 3, 2020    9:29 – У Скупштину је стигао лидер Јединствене Србије Драган Марковић Палма.  
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  9:27 – Један од окупљених грађана носи транспарент на ком пише: “Индискретни шармбуржоазије, напредњака и социјалиста”, алудирајући на чувени филм Луиса Буњуелакојим се исмева високо друштво.  
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  9:25 – Вођа покрета “Доста је било” Саша Радуловић дошао је испред Скупштине сасвојим присталицама, али полиција није дозволила да с еприближе степеницама испредовог здања.  

  9:11 – Први грађани почели су да се окупљају испред зграде Народне скупштине Србије.Тренутно их има пар десетина, а испред степеница је постављена заштитна ограда.  
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  9:02 – у Скупштину је стигао и министар спољних послова у претходној Влади ИвицаДачић.  9:00 – Прва седница Скупштине Србије сазвана је за данас у 10 часова, а испред ње сеза сада налази неколико десетина полицајаца, док је њих неколицина распоређено и уПионирском парку. Легитимишу се пролазници.  8:45 – У Скупштину је дошао Душан Бајатовић, генерални директор “Србијагаса”.  

 12 / 14



Београд: Упркос протестима, Србија је добила нови сазив скупштине; Окупљени грађани гађали зграду јајима и парадајзом; Полиција зауставила Срђана Нога у чијем аутомобилу је пронађена опрема за пejнтбол
понедељак, 03 август 2020 10:02

  7:55 – На дневном реду се налази потврђивање мандата посланика, избор председника,потпредседника и генералног секретара Скупштине, као и избор члановапарламентарних радних тела.  “То није више Народна скупштина, посланици које хоће да промовишу нећемо зватинародним него фаслификованим посланицима”, рекао је синоћ лидер ДЈБ СашаРадуловић и позвао грађане да се данас у 9 сати у што већем броју окупе испредСкупштине Србије.  Заклетва коју ће положити посланици гласи:  “Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано, поштено, савесно иверно Уставу, бранити људска и мањинска права и грађанске слободе и по најбољемзнању и умећу служити грађанима Србије, истини и правди!”  У наставку седнице биће формиране и посланичке групе.  На дневном реду је, осим потврђивања мандата, и избор скупштинског руководства,односно избор председника Народне скупштине, потпредседника, именовањегенералног секретара парламента и формирање радних тела.  
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  Седница ће бити одржана у великој сали Дома Народне скупштине, а због ситуације сакорона вирусом биће предузете све неопходне мере, па ће тако посланици, али ипредставници медија бити у обавези да носе маске и рукавице, док ће посланици иматипреграде од плексигласа.  На улазу у зграду свима ће бити измерена температура.  Избори за народне посланике одржани су 21. јуна.  Највише посланика, 188, имаће листа “Алекандар Вучић – За нашу децу”, 32 посланикаће имати Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија, СПАС ће имати 11посланика, док ће Савез војвођанских Мађара имати 9 посланика.  Странка правде и помирења Муамера Зукорлића у парламенту ће имати четирипосланика, СДА Санџака три мандата и “Албанска демократска алтернатива –уједињена долина”, три посланика.  Првој седници Народне скупштине, до избора председника Народне скупштине,председаваће најстарији народни посланик (председавајући), а њему ће у раду помагатичетири најмлађа посланика.  Најстарији посланик у овом сазиву је Смиља Тишма (СПС), а уколико не прихвати дапредседава то ће учинити први следећи посланик.  Четворо најмлађих посланика су Никола Лазић (21) из Српске напредне странке,Дубравка Краљ (26) из Социјалистичке партије Србије, Софија Максимовић (33) изСПАС-а и Нандор Киш (26) из Савеза војвођанских Мађара.  (Нова.рс)  
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