
Есад Џуџевић: Исецање гума мог аутомобила наручиле највише државне власти
четвртак, 14 јул 2011 17:18

Београд – Посланик Бошњачке листе и председник Извршног одбора Бошњачког
националног већа Есад Џуџевић изјавио је данас да више није члан владајуће коалиције
и да убудуће неће гласати за законе Владе Србије.

  

Џуџевић је на конференцији за новинаре у републичком парламенту рекао да сумња да
су исецање гума његовог аутомобила „наручиле највише државне власти” и да на то
гледа као на њихов одговор на питања која поставља уназад две године, а тичу се
заустављања процеса остваривања права Бошњака.

  

„Ово је претња и опомена. Ово је професионално обављен посао који, као и свугде у
свету, значи политичку опомену власнику аутомобила”, рекао је Џуџевић.

  

Он је додао да ће убудуће користити сва права и обавезе које има као посланик, да ће
учествовати само у раду скупштинских одбора и да ће се посветити раду на терену и
комуникацији са грађанима.

  

Џуџевић је додао да је то његов лични став и најавио да ће његова странка, Бошњачка
демократска странка Санџака, за викенд одлучивати о, како је рекао, укупном ставу
према томе.
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Он је раније данас обавестио председницу Скупштине Славицу Ђукић Дејановић да од
данас више неће активно учествовати у раду парламента и да као посланик Бошњачке
демократске странке Санџака до даљег замрзава свој статус посланика парламентарне
већине.

  

Као разлоге за такву одлуку навео је да су непознати почиониоци јуче исекли све четири
гуме на његовом службеном возилу које припада Босанском националном већу (БНВ) и
које користи последњих девет година.

  

Он је додао да ће у будуће користити сва права и обавезе које има као посланик, да ће
учествовати само у раду скупштинских одбора и да ће се посветити раду на терену и
комуникацији са грађанима.

  

Џуџевић је казао и да је 10 година у Београду, да се увек осећао као држављанин ове
земље, али да то од јуче није тако.

  

Он сматра да је од 2009. године заустављен процес остваривања права Бошњака, о чему
је, како је навео, писао и у књизи „Заустављен процес остваривања права санџачких
Бошњака у Србији” и да су гуме на његовом аутомобилу исечене управо због тих питања.

  

„Ми смо веома незадовољни, тражимо сва права према Уставу Србије. Наишли смо на
бахат и више игнорантски однос државе”, казао је Џуџевић, који је објаснио да се
инцидент догодио јуче у 10 сати, на паркингу у Булевару Михајла Пупина, иако је
аутомобил имао ознаке Скупштине Србије и Бошњачког националног већа.

  

Према његовим речима, полиција га је пре пола сата обавестила да су „гуме исечене
професионално” и да је њихова процена да је реч о плански организованом нападу на
тај ауто.

  

Он је додао да је Бошњачка листа најмањи и најлојалнији партнер „који се зове За
европску Србију”.
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Џуџевић је казао да Бошњаци инсистирају на остваривању њиховог права на слободну
употребу језика и писма, на информисање, културну баштину, идентитет и националне
симболе.

  

Председница Скупштине Србије Славица Ђукић Дејановић упутила је данас писмо влади
Србије и министру унутрашњих послова Ивици Дачићу у коме тражи да надлежни
органи брзо открију оне који су исекли гуме на аутомобилу посланика посланичког клуба
мањина Есада Џуџевића.

  

Председница парламента је новинарима у скупштини рекла да је у писму изразила
уверење да ће полиција у најкраћем року открити починиоце тог догађаја и да ће
предузети све мере у складу са законом.

  

Ђукић-Дејановић је навела да ју је Џуџевић обавестио и да сматра да је потребно да
постоји већи степен бриге одређених органа према њему, као посланику Бошњака, као и
да ће од свих посланичких активности убудуће имати само контакте са грађанима.

  

На питање да ли то може да угорзи владајућу већину и изгласавање законских
предлога, Ђукић-Дејановић је одговорила да одсуство неколико посланика није проблем.

  

Она је подсетила да Џуџевић данас није учестовао у гласању као и да је покушала са
њим да разговара, али да у томе није успела.

  

Шеф Посланичке групе мањина Балинт Пастор потврдио је да Џуџевић није учестовао у
гласању, али и додао да је сигуран да неће напустити Посланички клуб и прећи у
опозицију.

  

Пастор је нагласио да „Џуџевића треба пустити да одлучи како ће убудуће деловати у
парламенту” и истакао да је народни посланик слободан да сам одлучује како ће
деловати у скупштини, посебно након укидања бланко оставки.
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Он је додао да је на џавним органима да што пре истраже тај случај.

  

Председник Админстративног одбора Скупштине Србије Ненад Константиновић казао је,
међутим, да није могуће замрзнути функцију посланика и да је сваки посланик у пуном
мандату и има сва права и обавезе док не поднесе оставку.

  

„Само подношењем оставке би могла да престане функција посланику”, објаснио је
Константиновић новинарима и додао да начин на који ће се Џуџевих убудуће понашати у
скуспстини, зависи само од њега самог.

  

Он је додао да посланика у скупштини не може нико да замени, док он не поднесе
оставку.

  

(Танјуг)
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