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 Посланици Скупштине Србије питали су председника, чланове владе и надлежне
органе о цени горива, убиству Оливера Ивановића и о будућем пословању Ер Србије.

  Посланик Нове Србије - Покрет за спас Србије Ђорђе Вукадиновић рекао је да је цена
горива у Србији висока и да то није демагогија већ чињеница.
 

Он је апеловао на Министарство енергетике да смањи акцизе и друге дажбине због
којих је, каже, цена висока.

  

"Чињеница је да је пре пет година, пре доласка ове власти, цена сирове нафте била
дупло скупља, а гориво је било знатно јефтиније. Власт перфидно пребацује
трошкове на грађане, а онда се хвали резултатима", рекао је Вукадиновић и упитао
"како је могуће да дизел гориво буде скупље од бензина, што никада није било.
Али то је зато што се дизел користи и у пољопривреди и у индустрији, па се тако
накупи више новца од грађана и привреде".
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Приметио је да је актуелна власт док је била опозиција имала разумевања за протесте
све врсте, а да се сада ситуација променила, јер су се и улоге промениле.

  

Поновио је питање за Министарство одбране, јер му, како је рекао, није стигао одговор у
вези са бесплитоним летелицама.

  

"Да ли је било прелета, како, када и колико? Да ли су били у извидјачкој мисији, да ли
смо упутили демарш и коме", питао је Вукадиновић.

  

О цени горива питао је и шеф Двери Бошко Обрадовић, наводећи да су протести у
Србији тим поводом упозорење власти да градјани не могу да трпе намете и завлачење
руке у џепове.

  

"Уместо да се одговори на једноставно питање да ли ће влада смањити акције, ми смо
добили оптужбе", рекао је Обрадовић и додао да Двери подржавају протесте, али да
нису организатори.

  

Посланик СНС Александар Марковић је оценио да су протести због цене горива
незаконити и честитао МУП-у на хитрој и ефикасној акцији хапшења људи који су
претукли и опљачкали једног који је имао другачије мишљење од њиховог.

  

“Ово је први пут од убиства Ранка Панића, да неко у Србији буде пребијен од стране
политичких неистомишљеника. Три човека су пребила једног који има скоро 50 година и
опљачкали га, а то је недопустиво”, рекао је Марковић.

  

Организатори ових протеста су на најбољи начин показали своје право лице, рекао је он
и упитао МУП да ли ће истражити организаторе протеста.

  

Посланица Клуба самосталних посланика Соња Павловић питала је председницу
скупштине Мају Гојковић када ће парламент добити секретара, а председника
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Александра Вучића и министра одбране Александра Вулина да ли је донета одлука о
пензионисању начелника Генералштаба Љубише Диковића или о његовом останку на
том месту.

  

Гојковић јој је одговорила да ради на томе да предложи секретара скупштине, као и
заменика. Такође, рекла је да се ради на нацрту новог Пословника Народне скупштине у
сарадњи са земљама чланицама Уније, као и на изради етичког кодекса.

  

Посланик СДС Марко Ђуришић питао је владу да ли има план за ситуацију која ће, како
каже, настати 1. јануара 2019. године, а односи се на управљање државе Ер Србијом.

  

"Ер Србија ће бити препуштена на управљање влади која има праксу да именује
нестручне људе на одговорна места. На који начин ће се управљати и водити та
компанија. После пет година неће доћи до набавке нових авиона како је било најављено,
није дошло до повезивања са Далеким Истоком, а смањен је број летова за северну
Америку", рекао је Ђуришић.

  

Он тврди да је највећи део услуга у Ер Србији смањен и доведен на ниво "лоу кост"
компаније, наводећи да то сигурно није ниво националне компаније.

  

Посланик ДС Балша Божовић упитао је председника Србије Александра Вучића и
председницу владе Ану Брнабић ко је убио Оливера Ивановића, зашто и када ћемо
сазнати истину о том убиству.

  

Он је упитао зашто специјално тужиластво у Србији ћуте и зашто се нису покренуле
широке истраге о томе шта је претходило убиству.

  

“Зашто тужилаштво Србије није покренуло истрагу против Марка Ђурића и Жељка
Митровића, против људи који су непосредни извршиоци политичког прогона Оливера
Ивановића и политичке позадине његовог убиства”, рекао је Божовић.
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Опозиција: Табаковић морално неподобна за функцију гувернера

  

Посланичка група Савеза војвођанских Мађара (СВМ) најавила је подршку предлозима
закона коју су на дневном реду данашње седнице парламента, док Двери, иако су
поздравиле неке од измена у законима, неће гласати за њих, а реизбор Јоргованке
Табаковић на функцију гувернера Народне банке сматрају скандалом.

  

"Посланици СВМ подржаће предложене измене закона, имамо одређене амандмане и
верујем да ће бити усвојени. Посланици СВМ гласаће и за избор Јорговање Табаковић
за функцију гувернера Народне банке Србије", рекао је Пастор.

  

Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић похвалио је измене закона који се
односе на веће учешће грађана у креирању локалних политика, смањење броја локалних
функционера према броју становника, односно електронско виђење матичних књига и
могућност да грађани добију документа било где у Србији и иностранству, као и
политици према националним мањинама, односно јаснијим овлашћењима и смањењу
политизације и транспарентнијег рада националних савета националних мањина.

  

Он је критиковао одредбе усклађивања политика општина са европским стандарима,
одређена решења из сета закона о националним мањинама, међу којима и да посланици
могу да говоре на матерњем језику у парламенту.

  

"Сматрам да у парламенту треба говорити само на српском језику", рекао је он, наводећи
да обраћање на матерњем језику не траже ни посланици припадници националних
мањина.

  

Обрадовић је рекао да не жели ни да се осврне да измене у матичним књигама које се
тичу рода и пола, указујући да је бесмисао "то да се једно јутро осећаш као жена,
поподне као мушкарац или увече опет као жена, па држава ти то евидентира стално или
да финансирамо промену пола".

  

Обрадовић је упитао зашто се сви стиде придева "српски" па ће од 1. октобра, по
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препоруци заштитника грађана, у пасошу писати "држављанство Републике Србије", а
не српско држављанство.

  

Обрадовић је оценио као скандал то што је Јоргованка Табаковић поново предложена за
гувернера НБС и да се поред биографије коју је изнео њен некадашњи партијски лидер
Војислав Шешељ није чуло ништа како шест година као гувернер штити банкарски лоби.

  

Према његовим речима, она је штитила банке које су пљачкале грађане са више од 500
провизија које су на различите начине уведене, пореских утаја и валутних клаузула, а
требало је НБС да их контролише.

  

"Скандал је да председник Србије Александар Вучић предложи Табаковић за нови
мандат", чиме је пљунуо у лице свим грађанима Србије које су банке опљачкале, рекао је
Обрадовић.

  

Посланик СНС-а Владимир Орлић реплицирао је Обрадовићу читајући део из
образложења којим је кабинет председника Србије предложио Табаковић за нови
мандат, а који се односи на очување инфлације на просечном нивоу од два одсто,
ниским каматним стопама на кредите привреди и становништву и очувању релативне
стабилности девизног курса динара према евру.

  

Шеф Српске радикалне странке (СРС) Војислав Шешељ изјавио је да Табаковић
морално неподобна за ту функцију. Он је током расправе говорио о куповини станова,
трошењу државног новца и наводном њеном раду искључиво у интересу банака.

  

(Агенције-НСПМ)
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