
ДЈБ и Двери позивају посланике опозиције у Скупштини да подрже иницијативу за разрешење Александра Вучића с места председника земље и изгласавање неповерења Влади Србије
среда, 14 фебруар 2018 16:39

Председници посланичких група Доста је било и Двери представили су две скупштинске
иницијативе, предлог да Скупштина покрене разрешење председника Србије
Александра Вучића с те функције и предлог да Скупштина покрене иницијативу за
изгласавање неповерења актуелној Влади Србије.

  

  

Председник посланичке групе Двери Бошко Обрадовић рекао је да они траже од колега
посланика да их подрже својим потписом и да заједнички у скупштинску даљу процедуру
предају те захтеве.

  

Он је рекао да постоји пет основа да се у Скупштини покрене иницијатива за разрешење
председника Вучића, а као прву навео "његово кршење Устава Србије по питању
територијалног интегритета и суверенитета Србије на Косову и Метохији".
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"Ту је затим кршење члана 115 Устава којом се председнику забрањује обављање друге
јавне функције, а сви знамо да Александар Вучић није поднео оставку на место
председника СНС", казао је Обрадовић.

  

Како је додао, трећи разлог за разрешење председника Србије је "Вучићев константан
утицај и притисак на правосуђе и утицање на судске пресуде у правосудном систему
Србије".

  

Обрадовић је рекао да је међу разлозима за разрешење Вучића то што је учествовао "на
локалним изборима 4. марта где се појављује као носилац листе у више места".

  

Он је рекао да су иницијативу за разрешење председника Србије потписали сви
посланици посланичке групе Српски покрет Двери, њих седам, као и сви посланици из
групе Доста је било, њих 13.

  

"Ово је један важан тест за оне који се представљају као опозиција у Скупштини Србије
јер не видим ниједан разлог да онај ко је опозиција не потпише овај захтев", рекао је
Обрадовић.

  

Председник посланичке групе Доста је било Саша Радуловић је рекао да су разлози у
предлогу за иницијативу изгласавања неповерења Влади Србије изузетно лоше
материјално стање грађана, "катастрофално" стање у образовању и здравству, али и
најнижа стопа привредног раста.

  

Он је додао да је потребан потпис 60 народних посланика, као и да их је до сада
потписало 20 али и да је свим посланичким групама послат тај предлог.

  

"Очекујемо да ће се посланици одазвати нашем позиву, јер да смо у позицији власти, као
председник Владе једва бих дочекао да се појави један овакав предлог, претпостављам
да би сваки председник републике једва дочекао да се појави овако нешто, предлог по
којем би се расправљало о раду Владе", рекао је Радуловић.
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(Агенције)
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