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Ђорђе Вукадиновић из посланичког клуба "За спас Србије - Нова Србија" назвао је
дешавања и изјаве око формирање Заједнице српских општина "шпанском серијом" и
"сапуницом". 

  

Он је поводом навода председника Србије да нема сазнања да се институције Косова не
спомињу када је реч о формирању ЗСО навео да се то, на жалост, помиње, што је
могуће видети у документима званично објављеним на сајту Владе, као и Канцеларије за
Косово и Метохију - где се директно помињу и "законодавство" и " Уставни суд Косова".
Он је констатовао и да је време да се директор Канцеларије за Косово и Метохију Марко
Ђурић "одмори", односно, из више разлога, повуче са функције коју обавља.

  

Вукадиновић је тражио и информација о истрази у вези са падом војног авиона надомак
Ковачице и питао какве су процене и налази Министарства одбране у вези са
одговорношћу, да ли је реч о техничкој неисправности, да ли о људском фактору или
нечем трећем.  Он се осврнуо и на објављивање по таблоидима о набавци војне опреме и
питао да ли је умесно да високи функционери министарства доприносе једној "неумесној
и неукусној еуфорији када је реч о набавци војне опреме". 
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"Свака држава то треба да ради, али не тако што се ради по нашим медијима и
таблоидима где се свакодневно јављају неке велике набавке најсофистицираније и
најскупље опреме, а од тога на крају најчешће не буде ништа", рекао је Вукадиновић. 

  

Посланик Српске радикалне странке Немања Шаровић питао је шта ће држава да
предузме поводом пресуде Хашког трибула којом је Шешељ осудјен на десет година и
каква ће бити реакција председника Србије, председнице Владе и министарке правде. 

  

"Недопустиво је да не реагују ни на какав начин на такву осуду, ова пресуда као ни
друге нису уперене против појединца него пре свега Србије и градјана. На самог
Војислава Шешеља ова пресуда неће имати неке посебне дејство, али ће имати на
Србију", рекао је Шаровић. 

  

Он је казао да у говору Шешеља у Хртковцима нема ратног злочина ни кривичног дела и
да "ником ту није фалила ни длака са главе". 

  

 Београд -- Посланици у Скупштини Србије данас су се најчешће интересовали за
формирање ЗСО и реаговање државе на пресуду лидеру радикала Војиславу Шешељу.

  

Посланик Народне странке Мирослав Алексић питао је да ли председник Србије
Александар Вучић и министар спољних послова Ивица Дачић знају шта су потписали у
Бриселу и шта у прихватили с обзиром на изјаву Вучића да нигде не пише да се ЗСО
формира по косовским законима.
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  "Да ли знају да су потписивањем Бриселског споразума заправо прихватили правнисистем независног Косова и на северу Србије? Да ли знају да су од 2013. потписивањемБрислеског споразума па надаље потписали још девет споразума који су углавном билина штету Србије. Нека одговре да ли знају шта су потписали", рекао је Алексић.   Посланик Народне сељачке странке, чланице владајуће колације, Марјан Ристичевићрекао је да је Шешељ могао да одговара само за вербални деликт и да у Хртковциманикаквог злочина није било. Он је питао је шта ће држава да предузме поводом изјавапосланика Демократског савеза Хрвата у Војводине Томислава Жигманова о томе да јепрогнано неколико хиљаде Хрвата и да је убијено 25.   Ристићевић је тражио да му се достави списак убијених Хрвата и тражио да се одговорида ли су уствари Хрвати из Хртковаца мењали куће са Србима из Хрватске и уговореоверавали у суду.   Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић питао је министарку задужену задемографију Славица Ђукић Дејановић на који начин конкретно се помаже борба противбеле куге и расељавање мањих општина и села.   Посланица Лиге социјалдемократа Војводине питала је када ће бити оспособљнеспортски аеродроме Ченеј за мање путничке авионе.   Самостална посланица Александра Чабраја питала је када ће бити објављени свиуговоре који су везани за аеродроме "Никола Тесла", "Констанин Велики" и "Ер Србију".   Посланици су после тога наставили обједињену начелну расправу о више финансијскихзакона.  Видети још:  Вучић за РТС: Изненађен сам изјавом Маје Коцијанчић, нигде не пише да се ЗСОформира по косовским законима; Нека они говоре своје, ја знам напаметБриселски споразум, у којем то не пише  Ивица Дачић: Смешне су изјаве да ће ЗСО бити формирана у складу са косовскимзаконима  (Бета-НСПМ)  
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