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Седница Скупштине Србије почела је постављањем посланичких питања, а републичког
тужиоца Загорку Доловац посланик Српске напредне странке Србислав Филиповић за
питао је зашто не ради свој посао и има ли неки дуг према Савезу за Србију, Драгану
Ђиласу и "осталим хохштаплерима", јер ћути на "бројне афере о њима, које се појављују
последњих недеља".

  "Колико ће још да траје ћутање на нападе на Вучића и бројне лажи о његовој породици,
бројне лажи о министру унутрашњих послова Небојши Стефановићу и његовом оцу.
Тужилаштво треба да ради свој посао, а не да враћа дугове Ђиласу и осталим
криминалцима у Србији", рекао је Филиповић.   

Посланик Партије демократског деловања Фатмир Хасани који је упитао шта треба да
ради албанска национална мањина да би била равноправна у Србији. Он је указао да
Албанци нису интегрисани у државне органе у Србији - "на републичком нивоу нула", а у
локалним и регионалним органима испод сваког минимума.

  

"Највећа незапосленост је у Прешеву и Бујановцу, не признају се дипломе са Косова,
стално се бришу са бирачких спискова Албанци", рекао је Хасани.
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Посланик Српске радикалне странке Александар Шешељ поставио је питање
председнку Србије и Влади шта су урадили поводом скандалозног покушаја отимања
имовине Српске православне цркве у Црној Гори, која је у току.

  

"То није први пут да се отима српски национални идентитет. Црна Гора се понаша према
Србима као грађанима другог реда. Црна Гора, нажалост, није Србији пријатељска
држава, раде све на уништавању српског православног идентитета", нагласио је он. 

  

Самостални посланик Ђорђе Вукадиновић је поново подсетио на његово претходно
посланичко питање у вези са забраном увоза аутомобила са „Евро 3“ моторима, а на које
је му је Министарство саобраћаја дало одговор да „они нису надлежни, већ
Министарство трговине“
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„Хтео бих да подсетим и поновим питање које сам упутио у вези са увозом
аутомобила из Европске уније са неадекватним еколошким стандардима, које је у
једном тренутку изазвало пажњу и узнемирење јавности. Апеловао сам на надлежна
министарства да, до Нове године, или почетком Нове године, изађу са најавом о
чему се ту ради – да ли ће бити забрањен увоз, или ће на неки други начин бити
‘кажњавани’ власници таквих аутомобила са неадекватним еколошким стандардима.

  

Мени је Минстарство саобраћаја одговорило на моје питање и рекло да „они нису
надлежни и да је надлежно Министарство трговине“. И стога ово моје питање сада
адресујем на Министарство трговине, а сигуран сам да ће они морати да одговоре у
координацији са Министарством екологије.

  

Апелујем да се та уредба донесе што пре, кажем, и због збуњивања, узнемиравања и
јавности и људи који имају аутомобиле са тим и таквим моторима, а то је огромна
већина грађана Србије. И са друге стране, да се не догоди као што то обично бива -
да се то помери за после избора, као што се и друге разне непријатне ствари и
одлуке обично померају за после избора када то не може да утиче на расположење
грађана. Па и акцизе када се уводе и разне друге непопуларне мере – обично буде
померено за после избора.

  

Дакле, зато бих очекивао да до Нове године, или почетком Нове године, Влада јасно
изађе са тим ставом у вези са увозом, или евентуалном забраном аутомобила са тим
стандардима. На страну што сматрам, да ту има много претеривања и да је више него
јасно, и научна истраживања то потврђују,  да је далеко од тога да су аутомобили
највећи загађивачи ваздуха у Београду и у градовима Србије. Много више су то неки
други загађивачи, пре свега индустријски загађивачи, термоелектране и нешто друго“,
упитао је Вукадиновић.

  

Ђорђе Вукадиновић је друго питање упутио кабинету председника Србије поводом
његове изјаве у интервјуу ТВ О2. „Моје друго питање иде на адресу Кабинета
председника Србије и тиче се јучерашње изјаве, односно синоћне изјаве
председника Александра Вучића, који је синоћ у интервјуу на ТВ О2 поменуо и
рекао да ‘постоји Црногорска аутокефална црква’. Значи, ‘аутокефална
Црногорска црква’, да она ‘и дефакто и де јуре постоји још од пре проглашења
независности Црне Горе 2006. године’.
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Ја верујем и желим да верујем да је у питању грешка и омашка, али онда то треба
јасно и гласно демантовати.

  
  

Не постоји никаква ‘аутокефална Црногорска црква’. Постоји једна невладина
организација, коју као аутокефалну не сматрају чак ни њени оснивачи

    

Дакле, не постоји никаква ‘аутокефална Црногорска црква’. Постоји једна
невладина организација, коју као аутокефалну не сматрају чак ни њени оснивачи, а
камоли би то могла Србија или неки други. Ниједна помесна, православна црква је
не признаје, а камоли би то смели да чине органи државе Србије.

  

Дакле, надам се да је омашка, надам се да је грешка, али очекујем јасан деманти и да се
просто каже ‘била је несрећна формулација’. Не постоји ‘аутокефална Црногорска
црква’, нити је постојала, а верујем да неће ни постојати!“, рекао је Вукадиновић.

  

Посланица Социјалистичке партије Србије Марјана Мараш затражила је од
Министарства рударства и енергетике одговор да ли имају планове за откуп жетвених
остатака, који би се употребили као биомаса за обновљиве изворе енергије.

  

(Фонет, НСПМ)
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