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 “Скандалозно је да је за јавни сервис Радио телевизију Србије, који се финансира
огромним парама из буџета, честа тема да ли ће неке измишљене, непостојеће странке
бојкотовати следеће парламентарне изборе, а није тема да је Српска радикална
странка, друга по величини у парламенту Србије прикупила више од 100.000 потписа
грађана Србије за укидање институције јавних извршитеља”, рекао је посланик Српске
радикалне странке Александар Шешељ.

  

  „Самим тим РТС показује да не поштује те људе који су потписали петицију. Питам
Владу Србије да ли је нормално такво стање у медијима”, упитао је он, на почетку
седнице Скупштине Србије посвећене посланичким питањима .   

Говорећи о порукама које стижу из Европе о договору који би се завршио узајамним
признањем Косова и Србије, Шешељ је рекао да је крајње време да се Скупштина и
Влада определе да ли је Србија посвећена Европској унији па јој признање Косова не
смета, или ће учинити све да сачува Косово и самим тим одустане од ЕУ.

  

Посланик Ђорђе Вукадиновић упутио је питања председнику Владе и Канцеларији
за Косово и Метохију, напомињући да владина канцеларија не одговара на питања
посланика Скупштине, као што није ни на претходно, које се односило на излазак
Срба на изборе на Косову.

  

- У вези са тим сам имао конкретан предлог да их Влада позове да бојкотују те
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изборе, из безброј разлога, а кључни је што не може да се гласа са српским
документима, што је први пут да се на косовским изборима не може гласати са
српским документима, казао је Вукадиновић.

  

Истакао је да то није довољно само осудити и рећи да је то за жаљење.

  

      - Овим чином, забраном грађанима Србије на делу територије наше државе да
изађу на изборе, позивањем на гласање - институције ове земље индиректно
признају да је Косово и Метохија једна екстериторијална територија, да је изузета
из уставног система Србије, оцењује Вукадиновић.

    

Ђорђе Комленски, посланик Покрета социјалиста затражио је од Владе Србије,
министарства финансија и РЕМ-а одговор да ли се програм Н1 телевизије, који се
емитује у Србији, истовремено реемитује и на подручју Словеније или Луксембурга.

  

Он је рекао да Н1, Спорт клуб, Нова С нису регистровани у Србији, није им РЕМ издао
дозволе за пружање медијских услуга, већ им је издата дозвола у Луксембургу.

  

Посланик Покрета социјалиста је упозорио да уколико РЕМ не одговори на ова питања
прецизно, требало би надлежни органи и његов рад да провере.

  

Милорад Мијатовић из Социјалдемократске партије, уз подсећање на добру праксу
Омладинских радних акција као специфичног вида добровољног рада, упитао је
премијерку Ану Брнабић да ли је припремљен нацрт закона о ОРА, обзиром да и даље
постоји ентузијазам грађана.

  

“Није патриотизам само говорити ја волим Србију, патриотизам је и засадити једно дрво,
уредити простор где живите“, рекао је Мијатовић, али му је реплицирао Драган Шормаз
, посланик СНС уз поруку да „омладина треба да учи, да се забавља и да ужива у
љубави, а не да туца камен и копа ровове за парче хлеба и чашу воде“.
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(Данас)
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