
Маја Гојковић: Скупштина ће почети са радом кад се заврше протести, ја сам спремна већ сутра
четвртак, 06 април 2017 16:32

Председница Скупштине Србије Маја Гојковић каже да је спремна сутра да настави
седницу парламента, али да посланици који учествују на уличним протестима омогуће
нормалан рад парламента, нормално функционисање града Београда и читаве државе.

  

  

- Ја сам спремна да радим сутра, питам њих кад су они спремни да раде и кад ће да
омогуће нормалан рад и нормално функционисање града Београда, Народне скупштине
и уосталом читаве државе - наводи Гојковић за Тањуг.

  

Она наглашава да је најбитнији разлог зашто не наставља седницу тај што уопште не
постоје услови за рад у пленуму.

  

Гојковић, која је 1. марта одредила паузу у раду парламента због предизборне кампање,
наводи да се избори завршавају идуће недеље, те да је време да почнемо сви да радимо
онај посао за који су нас грађани изабрали.

  

Наводећи да је спремна да почне са радом већ сутра, прекосутра, али да то посланици
који учествују на протестима треба да омогуће, Гојковић каже да је очигледно да они не
крију да имају намеру да ометају рад парламента и да уђу у ову зграду.
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- Ко зна шта би и ово здање доживело и грађани Србије када би ми данас, сутра
наставили да радимо - рекла је Гојковић.

  

Она је навела да посланици треба да омогуће да радимо и радићемо.

  

Прво да престану претње упадом

  

- Чим омогуће они који данас протестују испред зграде парламента, посланици који то
раде заједно са њима, када престану претње да ће упасти у парламент, када престану
провокације ка припадницима МУП, уништавање споменика културе које је започето
управо испред зграде парламента, ја сам најмањи проблем да наставимо са седницом
где смо и стали - каже Гојковић.

  

Наводи и да се показало да је одређивање паузе у раду парламента због предизборне
кампање била добра одлука.

  

Чињеница је, додаје, да су четири посланика били председнички кандидати, те да би се
читава предизборна атмосфера која би се прелила овде у парламент значила да
дискусије о предлозима закона не би било.

  

- Тога смо сви свесни и они који су подржали ту одлуку и иницирали је, шест
председника највећих посланичких група, тако и ови други посланици који много причају,
а мало воле да раде. Сви смо били свесни да од правог суштинског рада парламента
нема ништа - додаје председница парламента.

  

Једно гласање и...

  

Каже и да је она најмањи проблем да се седница настави и да се расправља и усвоји 12
међународних споразума на предложеном дневном реду који још није утврђен, те да
прихватимо оставку кандидата за председника Србије Саше Јанковића на место
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Заштитника грађана како би се у будућности омогућио избор новог омбудсмана.

  

Говорећи о процедури за избор новог премијера и чланова владе, Гојковић наводи да је
цела процедура дефинисана Уставом и пословником.

  

Наводећи да је скоро 56 одсто грађана који су изашли на изборе подржало Александра
Вучића, по Уставу, каже, он треба да положи заклетву 31. маја када истиче мандат
досадашњем шефу државе Томиславу Николићу.

  

Прецизирала је да од дана подношења оставке на место премијера тече рок од 30 дана
за избор новог председника и чланова владе, и усвајање програма владе.

  

- То се све верификује једним гласањем у парламенту - објаснила је Гојковић.

  

(Танјуг) 
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