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БЕОГРАД - Посланици Скупштине Србије рад су започели постављањем питања о
наменској индустрији, ситуацији у Црној Гори и медијској стратегији.

  

Посланик Српске радикалне странке Милорад Мирчић рекао је данас да је Државна
ревизорска институција (ДРИ) вршила ревизију у наменској индустрији у Трстенику и
утврдила да је фирма "Ивекс" са седиштем у Београду остварила добит на име трговине
светлећим гранатама у износу од око 400.000 евра, наводећи да та фирма није поднела
повратан извештај о оствареној добити.

  

Мирчић је навео да је фирма ГИМ као посредник у трговини између наменске Трстеник и
купца 2017. и 2018.године зарадила 1.640.560 долара, које такође није пријавила.
Мирчић је због тога питао тужилаштво да ли је испитало пословање ГИМ-а и целе
наменске.

  

Посланица Социјалистичке партије Србије (СПС) Стефана Миладиновић питала је
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Министарство културе и информисања који ће механизми бити гарант примене Медијске
стратегије и да ли ће нови документи, осим остваривања слободе медија, заштите
друштва, али и појединаца, дефинисати начин на који се обезбеђују права медија и
штити независност уређивачке политике.

  

Миладиновић је казала да они који говоре о медијском мраку у Србији нападају медије да
не преносе њихове активности, да нису довољно заступљени, а да при том њихове
поруке нису усаглашене, нити су они довољно креативни да понуде грађанима садржај.

  

"Осим што су против, а против је стање, против није ни политика, против није ни вест",
рекла је она и додала да се тај део опозиције бави фабриковањем неистина, доводећи у
заблуду и представнике медија.

  

Посланик Странке модерне Србије Владимир Ђурић пренео је питање војних лица која
су се после ратова деведесетих одрекли своје имовине у бившим републикама СФРЈ
како би их Србија примила, а до данас нису добили станове, већ живе у привременом
смештају.

  

"Ради се негде око 2.500 лица чије је стамбено питање и данас нерешено", рекао је
Ђурић.

  

Посланик Покрет за спас Србије - Нова Србија Ђорђе Вукадиновић коментарисао је
догађаје из Подгорице који су, каже, потврда ескалације ситуације која је тамо настала
због усвајања Закона о слободи вероисповести.

 2 / 3



Ђорђе Вукадиновић поводом инцидената у Подгорици: Ево, били смо "паметни, мирни и уздржани", нисмо "доливали уље на ватру" - а стигли смо до физичких напада и линча противника Ђукановићевог режима
среда, 29 јануар 2020 03:04

    Уочено је да достојанствени протест још више иритирао и разбеснео оне који сувероватно иницирали доношење срамног и проблематичног закона, и сада смо дошли идо физичког насиља    "Уочено је да достојанствени протест још више иритирао и разбеснео оне који сувероватно иницирали доношење срамног и проблематичног закона, и сада смодошли и до физичког насиља", рекао је он.  Вукадиновић је питао председницу владе Ану Брнабић и Министарство спољних пословашта ће бити предузето тим поводом и да ли ће ишта бити предузето, осим што са тихадреса, каже, добијамо изјаве да морамо бити паметни и да не смемо да доливамо уљена ватру.  "Ево, били смо мирни, уздржани, нисмо погоршавали ствари, нисмо доливали уљена ватру, а стигли смо, не до ивице, него до физичких инцидената", рекао јеВукадиновић.    Министарку саобраћаја Зорану Михајловић питао је да ли споразуми са Приштиномо авиосаобраћају и железничком саобраћају имају елементе унутрашњих линија, штоје позитивно, или има елемената међународних линија, што би, како је рекао, билосупротно Уставу.  (Танјуг)  
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