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У Скупштини Србије дошло је до незапамћеног инцидента због сукоба радикала и
министарке Зоране Михајловић, па је рад настављен тек после две паузе и три опомене.
Михајловић је изјавила да се у скупштини "десило насиље".

  

  

Прва пауза од десет минута проглашена је како би се успоставио ред после оштрог
сукоба посланице Српске радикалне странке Вјерице Радете и министарке Зоране
Михајловић, а пошто је једна од чланица министарстког кабинета за време говора
посланика, показала одштампани папир на којем пише "радикалска лаж".Радета је
тражила од председавајућег Дјордја Милићевића да их избаци из сале "као што су
недавно избачени неки који су носили транспаренте", после чега је Милићевић одредио
паузу.

  

Сукоб је почео када се Радета у току обраћања министарки обратила речима "Како вас
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није срамота лопужо лоповска!" и рекла да док говори "министарка бечи и прави фаце
као својевремено иза ледја премијерке Ане Брнабић".

  

Радета је говорила да није све идеално у градњи путева и дала за пример проблем пет
села у околини Чачка који немају путеве ни пружни прелаз, а да држава није хтела да
уважи њихове захтеве јер су наводно скупи, иако је ту погинуло 13 људи.

  

Министарка Михајловић оштро је узвратила да радикали "данима лажу", да су
неваспитани, и да је "све лаж што кажу већ данима, месецима и годинама". "Лажете
јер не постоји ни један папир или понуда да је нека кинеска компанија понудила
ниж цену за Моравски коридор, дакле лажете да сам узела 300 милиона на
Моравском коридору, лажете да сам ја шпијун, амерички или британски, и градјани
то слушају годинама" рекла је Михајловић.

  

Она је поновила да никад није узела мито и да неће више да одговара овој политичкој
партији и да шта год радили не могу да избришу ни један километар аутопута за који је
задужена.

  

"Можете да ме нападате, на радикалске лажи нећу више одговарати. Наставите, радили
сте то и пре 20 година, извлачили пиштоље на студенте, за мене је прича са вама
завршена!", рекла је Михајловић.

  

Радета је поновила да овакву салву увреда ни један министар није изговорио
посланичкој групи, и тражила да председавајући реагује због транспарента
"радикалска лаж".

  
  

Kakva farma, zadruga, parovi. SKUPSTINA pic.twitter.com/QqxS0rZ5R1

  — Dule labrador (@DLabradorcom) January 29, 2020    

После десет минута седница поново није могла бити настављена јер су представници
Министарства наставили да држе тај транспарент, док је радикал Милорад Мирчић
рекао да је због тога што је министарка "позната по томе да троши државне паре на
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личне ствари", та странка "припремила поклон".

  

Мирчић је тада отпаковао женски доњи веш који је поклон за министарку, и тиме
зарадио опомену председавајућег Верољуба Арсића, а још две опомене зарадила је
посланица СРС Ружица Николић која је и поред забране пришла министарки и донела јој
"поклон".

  

После још једне паузе од пет минута, Скупштина је наставила рад.

  

  

Михајловић: Пет сати лажи и неситина, два посланика насрнула на мене

  

Зорана Михајловић, питала је  пред новинарима у холу Скупштине Србије "шта још треба
да се деси па да се објави да се у Скупштини десило насиље".
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Министарка је рекла да је "после пет сати слушања лажи и неситина које је износила
једна политичка партија, она имала дужност да се јави и каже да то јесу лажи".

  

Михајловић је рекла да су јој тада посланици Српске радикалне странке с места
добацили речи које не може да понови и да су јој после два посланика пришла и
насрнула на њу.

  
  

U skupstini na sednici radikali poklonili Zorani Mihajlovic donji ves. Pijacna atmosvera je
gospodska u odnosu na trenutno ponasanje poslanika u skupstini. pic.twitter.com/wJRN3tUR3
Y

  — Nikolic Slobodan (@nikolicsloboda) January 29, 2020    

"Како се то зове? Извините шта још треба да се деси да ми каземо да је дошло до
насиља у Парламенту" питала је Михајловић и рекла да ће наставити да се бори против
насиља сваке врсте.

  

  

У току седнице данас је дошло до инцидента узмедју министарке и посланика СРС због
којег је Скупштина двапут прекидала рад.

  

(Бета)
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