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Београд -- У Народној скупштини данас су на реду била питања народних посланика.

  

  Посланичка питања односила су се на посету француског председника Емануела
Макрона, европским интеграцијама, увођењу црногорског језика у употребу у Врбасу,
посети америчког конгресмена Елиота Енџела, али и о изградњи националног стадиона.
 

Посланик Српске радикалне странке Александар Шешељ указао је да је недавно у
Србији боравио амерички конгресмен Енџел који је, како каже, највећи лобиста за
независност такозваног Косова, а у Србији је представљен као партнер и пријатељ
српског народа. Наводећи да Енџел није променио свој став, Шешељ каже да може да
закључи и да у делу владе постоји неко слагање, односно разумевање са делом
америчког конгреса који ради на промоцији незваисности Косова.

  

“Можемо да разумемо да антисрпски елементи, којих има међу новинарима, активистима
невладиних организација, професорима, раде на афирмацији независности Косова, и то
раде углавном за новац, али не знамо да ли сада треба да идентификујемо чланове
владе са њима”, констатовао је Шешељ.

  

Указујући је да се од Србије за наставак пута у ЕУ тражи да призна да је у Сребреници
почињен геноциде, Шешељ сматра да у скупштини треба отворити дебате о наставку
европских интеграција.

  

Посланица ЛСВ Олена Папуга питала је када ће општина Врбас увести црногорски језик
у службену употребу, а имала је питање и за министарство пољопривреде и премијерку
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Ану Брнабић у вези са рефундацијом трошкова пољопривредницима за куповину
пољопривредне механизације. Она је питала зашто је Управи за аграрна плаћања било
потребно 13 месеци за рефундацију тих трошкова, наводећи да поступци предуго трају,
а да пољопривредницима у медјувремену пристижу рате за исплату механизације.
Такодје, навела је да држава дугује и премије за млеко.

  

Посланик СПС Љубинко Ракоњац питао је Владу Србије шта Србија може да очекује од
посете француског председника Емануела Макрона и од потписаних споразума са
Француском.

  

  

Посланик “Покрета за спас Србије - Нова Србија” Ђорђе Вукадиновић питао је
министра финансија Синишу Малог да ли је донета одлука за изградњу
националног фудбалског стадиона у Београду за који је предвиђено 250 милиона
евра. У штампи, али и на сајту организације Уједињених нација за развој (УНДП), 11.
јула  објављен је тендер, односно позив за прикупљање техничке документације за
изградњу новог Националног фудбалског стадиона у Београду.
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Радуј се Србадијо. Националног фудбалског стадиона ће изгледа дефинитивно
бити?! А јуче ми је стигао и званичан одговор мин. спорта, где се опширно набрајају
све предности и благодети које ће из градње овог здања произаћи. pic.twitter.com/z
Cm0oYobMp

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 18, 2019   

  Иако је раније било речи да коначна одлука о изградњи није донета. Како је рекао,
наводи се да је рок за прикупљање документације 5. септембар. Упитао је и да ли је
донета одлука о изградњи и да ли уколико је донета, може бити ревидирана,
истичући да су разлози против изградње јасни и очигледни.

  

  

Посланик Српске напредне странке (СНС) Марко Атлагић питао је јавно тужилаштво
зашто није подигло оптужницу против лидера Савеза за Србију који су, каже, својим
јавним наступима нарушавали територијални интегритет и суверенитет.

  

(Танјуг)
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