
Скупштина Србије: Славиша Ристић – Зашто Телеком и Влада Србије гурају косовске Србе да узимају косовска документа - ко им је дозволио да нам мењају држављанство?
четвртак, 18 мај 2017 14:30

Посланик клуба "За спас Србије" Славиша Ристић отворио је данас тему која је у
српски медијима потпуно прећутана - а то је приморавање косовских Срба да узму
држављанство и личне карте "Републике Косово" уколико желе да наставе да
користе услуге Телекома Србије, односно њене новоосноване "ћерка" фирме која
ће пословати по "косовским законима". На тај начин, Влада Србије се побринула да
уколико Срби са Косова желе да користе мобилни телефон, мораће да изваде
документа "Републике Косово".

  

Београд - Посланици Скупштине Србије су постављали питања о резултатима рада
министарске без портфеља, мигрантима, обећањима о помоћи Владе хашким
оптуженицима.
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У делу седнице за постављање посланичких питања, посланик из клуба Нова Србија - За
спас Србије са КиМ Славиша Ристић тражио је објашњење од Владе и Канцеларије за
КиМ у вези са споразумом о телекомуникацијама, наводећи да је Телеком регистровао
ћерку фирму код “независног Косова” коме плаћа све дажбине.

  

Сви запослени у Телекому су, каже, морали да склапају нове уговоре о раду са том
ћерком фирмом, а услов за то је био да се узму лична документа “независног Косова”.

  

“Као један од услова тражи се да извадимо лична документа независног Косова, а услов
за личну карту је држављанство Косова. Ко им је дозолио да нам мењају
држављанство?”, питао је Ристић.

  

Наводи и да корисници Телекомових услуга имају низ проблема јер не могу да плаћају
путем телефона разне врсте услуга у Србији. Пробао сам да платим паркинг у Београду,
добио сам поруку да ми ова услуга није дозвољена”, рекао је Ристић наводећи да на КиМ
сада, нажалост имамо не српску већ албанску компанију.

  

Он је додао да се на челу ове компаније налази Зоран Милојевић Зеља, „самостални
привредник  и СНС-ов познати експерт за локалне изборе и преваспитање неподобних
бирача широм Србије“.

  

Бошко Обрадовић: Град Београд је издвојио два милиона евра за музичку фонатну
на Славији, а Влада дупло мање за популациону политику

  

Шеф посланичке групе Двери Бошко Обрадовић рекао да нико не зна шта је министарка
без портфеља задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић
Дејановић радила 10 месеци, осим недавне њене кратке изјаве да је Влада издвојила
милиона евра за популациону политику.

  

Град Београд је издвојио два милиона евра за музичку фонатну на Славији, а Влада
дупло мање за популациону политику”, каже Обрадовић, и пита како је могуће да Ђукић
Дејановић за 10 месеци није покренула ниједан пројекат популационе политике.
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Обрадовић је због, како је навео, забринутости грађана, министре полиције и рада
Небојшу Стефановића и Александра Вулина питао у ком правцу ће ићи мигрантска
криза.

  

Мирослав Алексић: Стање у медијима данас горе него икад

  

СДС је поднела предлог за формирање анкетног одбора ради утврђивања стања у
медијима након процеса приватизације, а Мирослав Алексић из посланичке групе СДС
питао је министре киултуре и привреде какви су ефекти и резултати приватизације
медија, те како ће бити решен статус Тањуга.

  

Алексић каже да нажалост медији у Србији нису слободни и непристрасни, те да је
стање у медијима данас горе него што је било када је Александар Вучић био министер
информисања.

  

Посланик ДС Балша Божовић поново је данас говорио о полицајцу Далибору
Карановићу, те упитао зашто је министар полиције Небојша Стефановић стао на страну
Звездана Јовановића, убице премијера Зорана Ђинђића, а не часног полицајца те да ли
је могуће да влада има министре који су у блиским односима са земунским кланом.

  

На наводе Божовића да се Карановић као полицијац борио против наркодилера,
посланик Народне сељачке странке Маријан Ристичевић каже да о наркодилерима
причају они којима је највећи наркодилер био инвеститор. “Да ли је Дарко Шарић
учествовао у приватизацији у време бившег режима ДС И која су поредузећа била у
питању”, навео је Ристичевић.

  

Ристичевић је показивао фотографије некадасњих чланова владе и припадника ЈСО, те
упитао да ли је тачно да су тадашњи високи функционери ДС посећивали ЈСО, да ли су
високи функционери ДС неколико месеци пред убиство Дјиндјића посетили Кулу и
приредили приредбу за ЈСО.
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С обзиром да се нама потчитава веза са земунским кланом, да ли је неко од
функционера ДС посећивао Душана Спасојевића у ЦЗ-у? Има индиција да су то радили
тадашњи високи функционери ДС”, каже Ристичевић.

  

Војислав Шешељ: Ратко Младић је у тешком здравственом стању

  

Лидер радикала Војислав Шешељ каже да је власт у Србији давала велика обећања да
ће предузети многе ствари на помагању породица хашких оптуженика.

  

"Обећања су ишла у правцу залагање владе пред СБ УН да се донесе одлука да се свим
Србима осуђеним у Хагу омогући да казну служе у Србији”, каже Шешељ.

  

Наводећи да су Срби у Трибуналу оптужени за измишљене злочине , Шешељ каже да је
хашки оптуженик Ратко Младић у тешком здравственом стању.

  

Шеф посланичке групе ДЈБ Саша Радуловић питао је када ће коначно да буде донет
коначан распоред седења посланика у скупштинској сали, те када ће бити донет
годишњи план рада скупштине како се, каже, не би дешавало да се седница заказује
јуче за данас.

  

Радуловић је премијера Вучића питао колико се путева изградило од 1954 изграђено, а
колико за последњих пет година.

  

Након питања, посланици су почели да утврђују дневни ред нове седнице.

  

(Бета, Танјуг)
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