
Посланицима који протестују у Скупштини ускраћен пренос преко скупштинског сајта, као и озвучење; посланици ће током ноћи остати у парламенту, конференције за новинаре се одржавају на свака два сата
петак, 07 децембар 2018 01:35

Посланици опозиције остаће током целе ноћи у холу парламента у знак протеста, јер им
није дозвољено да изнесу своја мишљења о буџету за 2019 годину. Конференције за
новинаре одржаваће се до јутра на свака два сата. Током вечери, посланицима који
протестују у Скупштини ускраћен је пренос преко скупштинског сајта, као и озвучење.

  

У 3 сата после поноћи одржана је конференција посланичке групе Двери.

  

  

У 1 сат после поноћи одржана је конференција Социјалдемократске странке.

  

  

У 23 сата одржана је конференција посланичке групе Покрет за спас Србије - Нова
Србија.

  

  

У 21 сат одржана је конференција посланичке групе ДС.

  

Посланицима опозиције који су најавили да ће свака два сата држати конференцију за
новинаре, у Скупштини Србије, у знак протеста јер им на седници парламента није било
омогућено да говоре о својим амандманима на предлог буџета за 2019. годину и друге
законе, вечерас је ускраћен пренос преко скупштинског сајта, као и озвучење.
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  Посланици ДС иизјавили су у четвртак увече у Скупштини да се предложеним буџетомза 2019. повећава издвајање новца за елементе силе - МУП, Министарство одбране и заБезбедносно - информативну агенцију, што је како су оценили показатељ да власти нисуу фокусу књиге и образовање, већ војска.  Посланица Демократске странке (ДС) Маја Виденовић рекла је новинарима да је„очигледно председница Скупштине Србије Маја Гојковић дала налог да посланици будуспречени да држе конференцију за новинаре онако како је нормално и како се ради уСкупштини“.  „Ова Скупштина није Скупштина Српске напредне странке (СНС), ово је Скупштина свихграђанки и грађана Србије. Ми смо њихови представници“, рекла је Виденовић и додалаје ово „потпуно недопустиво“. Посланица ДС-а Маја Виденовић оценила је да се буџетомулаже у репресију и силу СНС-а, што сматра "буџетом за очување Српске напреднестранке (СНС) на власти". Она је додала да је забрана запошљавања која је уведена пречетири године, само такозвано привремена, јер се из године у годину продужава ипрема њеним речима, не важи за свакога.  Она је, на конференцији за новинаре посланичке групе ДС рекла да се већ две и погодине у парламенту покушава ућуткати глас опозиције. Говорећи о законима о којима серасправљало на седници парламента, Виденовић је навела да би требало да се укине„погубна мера, такозвана привремена забрана запошљавања“.  „Та такозвана привремена мера је уведена пре четири године као привремена,продужавају је из године у годину, што значи да није привремена“, рекла је Виденовић идодала да ова мера не важи за свакога. Она је рекла да забрана запошљавања важи зачестите грађана Србије, за лекарку, глумицу, научницу, васпитачицу, учитељицу.Виденовић је рекла да за њих нема места у буџету, али има места за хиљаде чланова исимпатизера Српске напредне странке.  Он је казала да је предложени буџет за 2019. годину "пун предложених уговора о делу,нејасних и нетранспарентних апропријација које су опредељене за чланове исимпатизере СНС-а".  Посланик ДС Драгољуб Мићуновић је рекао да уколико су у „буџету предвиђенаогромна средства за војску и полицију, а занемарљива за просвету и здравтсво,социјалне проблеме, онда очигледно имамо посла са влашћу која нема намеру да буде нинародна, ни демократска“.  Посланик ДС-а Дејан Николић рекао новинарима у Скупштини Србије да није тачнаизјава премијерке Србије Ане Брнабић да је власти у фокусу књига, а не пушке, јерпрема предложеном буџету Министарство одбране ће добити 34 одсто новца, а самошест одсто за Министарство просвете.  "Њима је сила и војска у фокусу, а не образовање, то показују подаци, а не оно штоговоре", казао је Николић.  Посланик ДС-а Балша Божовић рекао је да због грађана желе до последњег атомаснаге да се боре за институцију скупштине, зато што је то централна политичкаинституција у Србији која припада грађанима Србије. "Ово није институција коју МајаГојковић може да стави у свој џеп и ми то на овај начин не дозвољавамо. То што су намукинули директан пренос у Скупштини, то говори о томе да су у незгодној ситуацији и дасу преплашени и не знају на који начин да се изборе са нама", рекао је Божовић.  Он је додао да из те институције могу само да их избаце, али се ни тада неће дати, алида власт мора да зна да грађанима мимо скупштине остаје само улица. Он је рекао да јеборба против насиља данас почела у Скупштини Србије и изразио наду да ће у суботуграђани имати прилику да ту борбу наставе на улицама Србије.  „Мимо ове институције грађанима преостаје искључиво улица“, рекао је Божовић.  Божовић је казао да сваки пут када их власт вређа, то не ради њима, него грађанима учије име су дошли да говоре. "Али оно што је нама је да не дозволимо да нас ногама газеи газе, и то раде нама и грађанима већ седму годину заредом", рекао је Божовић.  Посланица ДС-а Гордана Чомић казала је да камера која преноси конференције замедије из Скупштине, која вечерас у 21 сат није била укључена, власништво грађанаСрбије, као и та институција, а да "заробљена држава приватизује Скупштинусматрајући је својином".  Петровић: Због стадиона ће трпети локалне самоуправе  Посланик клуба Заједно за Србију Душан Петровић указао је на то да ће због одлукеда се гради национални стадион у вредности од 250 милиона евра трпети локалнесамоуправе.  "Свако ко не може своје дете да упише у обданиште, свако ко не може добије социјалнупомоћ у сваком граду и општини, свако ко нема личног пратиоца, ко не може да сеприкључи на водоводну мрежу, канализацију, свака породица која нема асфалтиранипут, треба да напише писмо председнику Србије Александру Вучићу, да га пита зашто имје то онемогућио", поручио је Петровић.  Посланици појединих опозиционих странака изашли су у четвртак предвече изскупштинске сале пошто су опомене добили након што су рекламирали повредуПословника посланик Демократске странке Балша Божовић, Двери Бошко Обрадовић иСоцијадемократске странке Марко Ђуришић.  Посланици су најавили да ће током ноћи остати у Скупштини Србије, као и да ћеконференције за новинаре посланика опозиционих странака бити свака два сата.Заинтересовани ће ове конференције за новинаре моћи да прате преко друштвенихмрежа и Интернета.  У 19 сати говорили су самостални посланици, у 21 сат посланици Демократскестранке, у 23 сата Покрет за спас Србије - Нова Србија, у 1 сат Социјалдемократскастранка, у 3 сата посланичка група Двери, у 5 је Татјана Мацура, а у 7 сати ћеговорити посланица Мариника Тепић.  Пренос конференција посланика опозиције пратите на Фејсбук страници Савеза заСрбију, као и уживо на Јутјуб каналу телевизије Шабац.    ПОГЛЕДАЈТЕ ВИШЕ: Скупштина Србије: Посланици опозиције почели протест ухолу парламента, јер им није дозвољено да изнесу своја мишљења о буџету за 2019;Вукадиновић: Годину дана смо терорисани лажним амандманима од странескупштинске већине  (Фонет, НСПМ, Н1)   
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