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Пре неколико дана у Зрењанину је ухапшено, односно приведено неколико лица у вези
са скандалом и малверзацијама са изградњом фабрике воде, чим је потврђена агонија
која траје у овом граду већ годинама. Не кажем да то није стари проблем који дуго
година није решаван, али је актуелна власт обећала да ће тај проблем решити. Свечано и
са много помпе отворена је и пуштена у рад, односно положен је камен темељац за
изградњу фабрике за пречишћавање воде у Зрењанину. То је најављено и слављено као
„велика и успешна страна инвестиција“. Као и обично, када та страна инвестиција
пропадне, онда нема рефлектора и специјалних емисија као када се инвестиција отвара,
или полаже камен темељац.

  

  

Поента је у томе, да без обзира на то колико су грађани Зрењанина жељни правде по
овом питању и утврђивању одговорности, исто тако, односно много више од тога –
жељни су да коначно имају исправну воду.

  

Дакле, моје питање иде на адресу Министарства екологије, Министарства грађевине и
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Министарства унутрашњих послова у вези и са овим хапшењима, али и у вези пре свега,
са чињеницама и информацијама око те инвестиције, у каквом је она стању, да ли је то
дефинитивно пропало, или постоји покушај да се тај пројекат изградње фабрике воде
обнови у овом или неком другом, адекватном облику.

  

Апсолутно је скандалозно да град, ма да је и најмање село, али град такве величине као
Зрењанин годинама нема пијаћу воду, а да су истовремено први пут сада неки људи
приведени и биће позвани на одговорност.

  

Оно што већина и добар део грађана Зрењанина и они који су упућени у ситуацију
мисле, да се ту кола неоправдано ломе на локалним играчима, који јесу непосредно
одговорни, или потписници тог очигледно пропалог пројекта изградње фабрике воде,
али је суштина као и мога питања, да ли ту има елемената одговорности надлежног
министарства које је издало дозволе за ту фабрику, која очигледно није испунила своју
основну функцију.

  

Коначно с тим у вези (зато сам додатно апострофирао МУП), да ли има основа поводом
сумње, односно пријаве једног новинара, сина власнице КТВ телевизије из Зрењанина,
да је добио претње од блиског рођака, или члана породице актуелног градоначелника
Зрењанина због прилога који је та телевизија емитовала о хапшењу и проблемима са
фабриком воде?

  

Дакле, просто желим информацију о том случају, да се не би поновило оно што се
догодило са новинаром Миланом Јовановићем из Гроцке, или нешто слично и не дај
боже још горе.

  

Моје друго питање иде на адресу председнице Владе и председнице Скупштине
Републике Србије и тиче се закључака које је јуче усвојила Народна скупштина
Републике Српске, а у вези са антидејтонским деловањем Уставног суда БиХ. Познато је
да је низом скандалозним одлука Уставног суда БиХ покушано да се пољопривредно
земљиште из Републике Српске преведе у власништво Босне и Херцеговине.
Наговештава се следећи корак и да ће то исто бити и са водама шумама. На тај начин се
мења дејтонска структура БиХ и да кажемо то просто, српски – урушавају и институције
и надлежности, па се доводи у питање и само постојање Републике Српске, односно она
се своди на неку врсту  „фикуса“, или фолклорне творевине.
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У том светлу је Народна скупштина РС усвојила осам тачака врло оштрих и врло
резолутних, а које не остављају простора двосмисленим тумачењима и у којима стоји да
је „одлукама Уставном суда Бих нарушен Дејтонски споразум и сам Устав БиХ“ и да стога
„Скупштина Републике Српске обавезује све институције РС да не прихватају, или
спроводе било какве будуће антидејтонске и недемократске одлуке Високог
представника и Уставног суда БиХ“. И овластили су, односно наредили представницима
РС у заједничким органима да ту одлуку скупштине РС спроводе.

    

Моје питање је – да ли сматрате, с обзиром да је Србија потписник и гарант Дејтонског
споразума, да ли има основа и намере да Народна скупштина Републике Србије и Влада
Републике Србије на неки начин подрже ову инцијативу и придруже се закључцима
Народне скупштине Републике Српске?

  

(НСПМ)
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