
Шабац: Приликом седнице градске скупштине одборници СНС вређали градоначелника и тражили његову смену
четвртак, 13 септембар 2018 21:34

 Иако је требало да буде тзв. техничка седница, са главном тачком уређење
пољопривредног земљишта, Градска скупштина претворила се у место где су изречене
бројне непримерене примедбе, па и вређања од стране одборника СНС.

  

  У складу са законским одредбама седница је сазвана по хитном поступку, јер је било
потребно да се одлука достави Министарству пољопривреде до 15. септембра.   

Међутим, шеф одборничке групе СНС др Александар Пајић изјавио је да је седница
заказана у 23 сата, да би била одржана у среду, у девет часова ујутро.

  

– Разлози за хитност су једино познати градоначелнику и председнику Скупштине, они
апсолутно не постоје, и због тога је расправа на овој седници била све сем тачака
дневног реда.

  

Заиста у граду Шапцу постоји много тема о којима треба да разговарамо на квалитетан и
документован начин. Овај начин рада Скупштине је недопустив и представља
спречавање адекватног и суштинског разговора о проблемима овог града који су јако
велики и нису решиви одмах, и треба им студиозно приступити. Због тога смо тражили
комплетну оставку руководства града које Шабац води у суноврат неколико година,
каже Пајић. На бројне прозивке, лажи па и увреде, реаговао је градоначелник Небојша
Зеленовић.
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  – За све оно што су увреде и нове увреде упућене мени и осталима који у овој сали миследругачије, тражићу да се судски органи изјасне о томе. Људи из СНС-а мисле да јенормално да говорите неистине и вређате људе и зато се заштита мора тражити одсуда. Мислим да их највише боли то што најзад постоје судије које мисле својом главом,тужиоци који раде у складу са прописима и представници одређених институција који суможда одлучили да се супротставе досадашњој пракси.  И даље постоје њихови политички комесари који из Београда управљају њима пошто онинису способни да управљају сами собом овде у Шапцу, издају им команде, управљајутужилаштвом у Новом Саду, пореским, тржишним и осталим инспекцијама у Београду. Тоје понижавајуће, Србија не треба да буде такво место за живот. То је само јасна порукада ће свако ко им се супротстави бити уништен. Ми у Шапцу се против тога бранимослободом, а сви узурпатори слободе биће немилосрдно кажњавани у складу са законом,поручио је градоначелник Шапца Небојша Зеленовић.  

Подћећања ради, шеф одборничке групе СНС др Александар Пајић је првостепеномпресудом Основног суда у Шапцу кажњен са 150.000 динара управо због вређања иклевета изречених на рачун градоначелника Зеленовића на седницама Градскескупштине. С друге стране градоначелник Зеленовић је првостепеном пресудомОсновног суда у Шапцу ослобођен оптужби за ненаменско трошење буџета. ДрАлександар Пајић, који је у то време био помоћник министра просвете, јавно је наседницама Градске скупштине тражио хапшење и кажњавање градоначелника, што јемешање у рад судства. О притисцима републичке власти потврда је и сведочењеодборника Иницијативе „Село – град“ Драгана Станковића, коме је непосредно председницу у његово домаћинство у Змињаку банула пореска инспекторка.  – Колико сам упознат број грла за пореског инспектора је релативна ствар, јер то нијеоснова за наплату пореза. Контрола је дошла без икакве најаве, и немам ништа противтога, али ми није јасно због чега порески инспектор четири-пет сати броји грла стоке икако то доприноси пореским органима, указао је Станковић. Иначе, Иницијатива „Село –град“ поднела је захтев за смену министра пољопривреде.  „Пребег“ двојице одборника СНС  Помало у сенци расправа са седнице остала је одлука двојице одборника СНС данапусте ову одборничку групу и убудуће ће заступати ставове Народног слободарскогпокрета. Од формирања овог сазива Градске скупштине до сада је четворо одборникаСНС напустило овај клуб, и сада имају 26 одборника. Укупно у Градској скупштини има69 одборника, а владајућу коалицију чине: Заједно за Србију, Западна Србија, ДС, СПО,Левица Србије, Покрет зелених, Народна странка, Иницијатива „Село – град“. СедницеГрадске скупштине директно преносе РТВ Шабац и ТВ Ас.  (Данас)  
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