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 Народни посланик Ђорђе Вукадиновић изјавио је данас да у великој мери не оспорава
мере које су уведене у циљу сузбијања епидемије коронавируса, али да начин на који је
уведено ванредно стање није у складу са Уставом, као и да "независно од начина на који
је уведено ванредно стање сваки посланик има обавезу да у границама својих моћи врши
и обавља контролну функцију извршне власти".

  Вукадиновић је на конференцији за новинаре у Скупштини Србије апеловао да се што
пре сазове Народна скупштина и навео да "начин на који је ванредно стање уведено није
у складу са Уставом и законима, а није у складу ни са европском и светском праксом".   
   Јуче је заседао Европски парламент. Сутра у Бањалуци заседа парламент РС који ће
да уведе ванредно стање на територији Републике Српске. Пре неки дан заседао је
бугарски Парламент. Само српски Парламент "сном мртвијем спава"     

- Ово је једини парламент који не ради и који је суспендован, иако се широм Европе
и света уводе различите ванредне мере. Нигде од Бугарске до Стразбура
парламент није суспендован. Јуче је заседао Европски парламент. Сутра у
Бањалуци заседа парламент РС који ће да уведе ванредно стање на територији
Републике Српске. Пре неки дан заседао је бугарски парламент. Само српски
парламент "сном мртвијем спава" - рекао је Вукадиновић.

  

Он је навео да сматра да то "није ни нормално ни легално стање" и најавио је да ће као
посланик који има одговорност контроле извршне власти, поштујући безбедносне и
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здравствене мере, покушати да обиђе центре за збрињавање заражених коронавирусом
на Београдском сајму, Новом Саду и у Нишу, "да се увери у стање које тамо влада".

  

  
  

Као посланик који има одговорност контроле извршне власти, поштујући безбедносне и
здравствене мере, покушаћу да обиђем центре за збрињавање заражених и да се
уверим у стање које тамо влада

    

Он је најавио и да неће тражити посебне дозволе "аусвајсе и пропуснице" да би
могао да се креће по територији Србије.

  

- Не оспоравам у великој мери ове мере, поштујем мере, али недопустиво је,
скандалозно и понижавајуће, не само за народне посланике, него и за Парламент,
да наш статус буде испод секретара у тиму (премијерке) Ане Брнабић или некога из
министарстава и да треба да тражимо неке посебне дозволе да бисмо могли да се
крећемо по територији Србије - казао је Вукадиновић.

  

Снимак конференције можете видети ОВДЕ

  

(Бета-НСПМ)
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http://217.26.67.44/filesnsrs/konferencije/konf2020032713.mp4

