
Ђорђе Вукадиновић: Формирајте Анкетни одбор који би утврдио чињенице у вези са убиством Оливера Ивановића и тако отклоните сумње о умешаности власти
среда, 02 октобар 2019 02:49

Владимир Маринковић (председавајући): Народни посланик Ђорђе Вукадиновић, на
основу члана 92. Пословника Народне скупштине, предложио je да се 
дневни ред седнице допуни тачком - Предлог одлуке о образовању анкетног
одбора ради утврђивања чињеница и околности убиства господина Оливера
Ивановића, председника грађанске иницијативе „Србија, демократија, правда*',
почињеног у Косовској Митровици дана 16. јануара 2018. године
, који су Народној скупштини поднели народни посланици др Санда Рашковић Ивић, др
Дијана Вукомановић, Ђорђе Вукадиновић и Славиша Ристић, 5. марта 2018. године.

  

Да ли народни посланик, Ђорђе Вукадиновић жели реч? (Да.)

  

Изволите, колега Вукадиновићу.

  

Ђорђе Вукадиновић: Захваљујем.

  

Ви знате да ja увек говорим са места. Овог пута сам устао из пијетета према
господину Ивановићу и према његовој жртви и према његовој трагичној смрти и
према свему ономе што je он за живота учинио за српски народ и за Србе на Косову
и Метохији.
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  Нисам био политички истомишљеник са господином Ивановићем. Нисам се слагао са њиму многим стварима, али никада, не само ja, него и сви моји политички пријатељи који суживели тамо на Косову и Метохији, и који живе и даље и на северу Косова и Метохије,никада нису имали ниједну ружну реч да кажу против њега.  Дакле, и када сте се са њим слагали и када нисте, то je био човек за пример, који je умеода нађе заједнички језик и да разговара и са својом браћом (a знамо да није лако увекразговарати са браћом и са сународницима), са Албанцима и са представницимамеђународне заједнице.  Мучно и мучко убиство Оливера Ивановића je тежак ударац, рекао бих, и за Србе наКосову и Метохији, и за српску политику, и за српски народ. И то убиство, без обзирашто још мало па ће бити две године, не сме остати неистражено.  Дакле, мој je предлог, моја иницијатива, односно наша (ja je само образлажем), јесте дасе формира анкетни одбор који би утврдио чињенице у вези са тим убиством.  Много je спекулација, много je гласина, много je ружних ствари које се плету у везиса тим случајем. Ja мислим да би владајућа странка и владајућа већина овде, као ивласт ове земље,требали да буду најзаинтересованији за утврђивање истине о томе,с обзиром да постоји сумња и да су јавно изречене сумње о умешаности власти, илинеких делова власти, у тај догађај.  He знам и не улазим у то ко je у праву. Али мислим да je ово место, овај дом, оваСкупштина и анкетни одбор најмериторније место да координира напоре и да седемонстрира добра воља и власти и Скупштине ове земље (и овог народа) да убиствоОливера Ивановића не остане неистражено и некажњено - без обзира у ком се правцубуде ишло и у ком правцу се та истрага буде кретала.  Надлежни органи раде оно што раде и што им je посао. Али мислим да je ово сувишеважна ствар и сувише трагична ствар да би, као што рекох. смела остати сенка сумње наумешаност неких делова власти или органа ове земље.  Зато кажем, понављам и завршавам - мислим да би власт и владајућа већина овдетребали да буду најзаинтересованији за усвајање оваквог предлога. Хвала.    Председавајући: Хвала, господине Вукадиновићу.  Стављам на гласање овај предлог.  Молим да се изјаснимо.  Закључујем гласање и саопштавам: за - троје, против - нико, уздржаних - нема од укупноприсутно 142 народних посланика.  Констатујем да Народна скупштина није прихватила овај предлог.  (НСПМ)  Видети још:  Ђорђе Вукадиновић: Наменска индустрија треба да остане удржавном власништву, што даље од сумњивог приватлука    

 2 / 2

http://www.nspm.rs/hronika/djordje-vukadinovic-namenska-industrija-treba-da-ostane-u-drzavnom-vlasnistvu-formirajte-anketni-odbor-koji-bi-utvrdio-cinjenice-u-vezi-sa-ubistvom-olivera-ivanovica-i-tako-otklonite-sumnju-o-umesanosti-vlasti.html
http://www.nspm.rs/hronika/djordje-vukadinovic-namenska-industrija-treba-da-ostane-u-drzavnom-vlasnistvu-formirajte-anketni-odbor-koji-bi-utvrdio-cinjenice-u-vezi-sa-ubistvom-olivera-ivanovica-i-tako-otklonite-sumnju-o-umesanosti-vlasti.html

