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 БЕОГРАД - Председница Народне Скупштине Маја Гојковић каже да има утисак да
опозиција жели да се распишу ванредни парламентарни избори, али напомиње да у СНС
још није било разговора на ту тему, те да не зна да ли ће тих избора бити.

  Гојковић је у интервјуу за "Политику" оценила да су "најава београдских избора и
одсуство програма и политике, које би понудили грађанима, очито утицали на опозицију
да изазивањем инцидената у Скупштини Србије покуша да привуче пажњу на себе, због
чега имамо ружне сцене од почетка редовног јесењег заседања".

  

"Мој утисак је да опозиција жели расписивање парламентарних избора, што је чудно,
будући да унапред спремају алиби за лош резултат на београдским изборима, причом
како ће они бити покрадени", тврди она.

  

Ипак, каже да јој није јасно зашто би опозиција желела парламентарне изборе.

  

"Све време слушамо како ће београдску власт послати у историју, али они не говоре како
ће побољшати живот грађана. Чупањем микрофона у парламенту сигурно неће",
поручује Гојковић.
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Уместо тога, додаје, говори се о томе да ће власт да покраде изборе, измишљају се
приче о уписивању људи у бирачке спискове као на пример на Врачару док, напомиње,
званични подаци кажу да је тамо мање уписаних него за претходне изборе.

  

"То сви могу да провере. Мени ово говори да они знају да ће им резултат бити лош, па
измишљањем оваквих ствари праве алиби за пораз", оцењује Гојковић.

  

На констатацију да је за свађу потребно двоје, Гојковић каже да је то неспорно, али
напомиње да је довољно и да неко одлучи да покуша да направи инцидент и спречи
расправу о законима "као што су то учиниле Двери преко Марије Јањушевић".

  

"Каква ће атмосфера у парламенту бити, зависи од свих 250 посланика. Посланици
владајуће коалиције би, ваљда, требало да седе мирно и да говоре политичким
противницима � будите културнији, а нас Ана Стевановић из Доста је било отера тамо
где нас је отерала, Марија Јањушевић уноси камен у парламент, чупа микрофон испред
председавајућег...", указује Гојковић.

  

Гојковић сматра да се опозиција добро чује у парламенту, али да јој смета кад на њихово
"викање и вређање, пре свих, председника Александра Вучића и његове породице",
добије одговор.

  

"Треба да прећутимо кад председника Вучића називају криминалцем, лоповом, а кад
Александар Мартиновић прочита пресуду у којој се наводи колику имовину поседује
председник ДС Драган Шутановац, опозиција устаје, виче", навела је Гојковић.

  

Поводом Вучићеве најаве да ће се у оквиру унутрашњег дијалога о Косову и Метохији
разговарати и у парламенту, те питања да ли је разговарано о томе како би тај дијалог
изгледао и да ли је он уопште могућ, Гојковић напомиње да је за дијалог потребно двоје.

  

"Не могу ништа унапред да говорим, али видели смо како је опозиција дочекала саму
најаву дијалога. Опозиционари су се међу собом посвађали око тога да ли треба
прихватити учешће у том дијалогу", указала је она.
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Наводи да је њен предлог да се отвори расправа, да свако изнесе свој предлог, а не
увреде, и да се сублимирају предлози, а парламент на крају изјасни.

  

"Јавност треба да чује све аргументе и предлоге", сматра Гојковић.

  

Упитана да ли ће се можда на колегијуму договорити око те дебате, Гојковић каже да у
то не верује јер "опозиција неће да се ми о било чему договоримо".

  

"Највећи букачи у пленарној сали су они који на колегијуму кажу нешто, а одатле оду и
одмах изазову инцидент. Зато нисам оптимиста", закључила је Гојковић.

  

Поводом случаја секретара Скупштине Светиславе Булајић и анонимних пријава које су о
њој упућене медијима, Гојковић каже да чека извештаје свих надлежних институција које
испитују наводе из анонимних пријава.

  

Она је рекла и да нико не бежи од одговорности секретара, али да најпре треба
сачекати извештаје и да ће ако је неко крив, одговарати.

  

(Танјуг)

  

 3 / 3


