
Скупштина Србије: Након посланичких питања о истрази убиства Оливера Ивановића и јеловнику скупштинског ресторана, настављено разматрање амандмана на измене и допуне Закона о заштити животне средине
четвртак, 11 октобар 2018 10:45

Скупштина Србије наставила је данас рад, а посланици су на почетку постављали
питања и тражили обавештења од представника власти.

  

Посланици се интересују о истрази убиства председника иницијативе СДП Оливера
Ивановића, набавци намирница за потребе кухиње Скупштине Србије, посети
генералног секретара НАТО Јенса Столтенберга Србији.

  

  

После тога скупштина наставља с разматрањем амандмана на измене и допуне Закона о
заштити животне средине.

  

Гојковић: Они који воде хајку нека дођу у парламент на буђаве сиреве
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„Они који последњих дана воде хајку против Скупштине Србије нека дођу у парламент и
нека поједу све то о чему пишу да смо наручили и да једемо и да се бахатимо. Нека се
послуже буђавим сиревима, млеком од бадема. Слободно нека се послуже, ми ћемо сви
заједно платитити те ручкове“, казала је на почетку седнице Скупштине Србије Маја
Гојковић
, председница републичког парламента.

  

Она је ово изјавила реагујући на писање медија да је Управа за заједничке послове
републичких органа 2. октобра расписала конкурс за набавку најскупље хране коју ће
јести, између осталих, и посланици и запослени у Скупштини. Наручена је тона кајмака,
више од шест тона качкаваља, десет тона сира, 28 тона млека…

  

О набавци која се појавила у медијима Гојковићеву је у оквиру посланичких питања
питао и посланик Нове странке Зоран Живковић, који је навео да не користи услуге
скупштинског ресторана, али да сматра да је важно да српска јавност добије
информацију о медијским прозивкама, јер ће овако испасти да су посланици појели све
то наручено, што наравно није тачно.

  

“Моје питање је за које намене се то набавља, које су то количине, колики буџет је
предвиђен за то. Зашто се узимају италијански сиреви, козјефг, овчијег и не знам ког све
порекла, када ми имамо добре сиреве – пиротски, сјенички, сврљишки. Зашто надлежне
службе парламента нису обавестиле јавност да то нема везе са парламентом, када се
зна да Скупштина не наручује сама, него да то иде преко заједничких служби“, рекао је
Живковић.

  

Гојковићева је одговорила да је једва чекала да неко то пита, те да је очекивала да то
буду новинари. Она је навела и да је очекивала да ће сви заједно реаговати на те
неистине, појашњавајући да јавне набавке воде заједничке службе и да парламент нема
никаквих сазнања и додирних тачака са поменутим набавкама.

  

“Не знам зашто нико није реаговао. Информативна служба парламента је требало да
реагује и да демантује. Гледала сам јутрос и непримерени прилог на телевизији где су
анкетирани грађани шта мисле о томе као да је то тачно”, рекла је Гојковићна и додала
да има сумње у то ко је иницирао читаву ову хајку на парламент.

 2 / 5



Скупштина Србије: Након посланичких питања о истрази убиства Оливера Ивановића и јеловнику скупштинског ресторана, настављено разматрање амандмана на измене и допуне Закона о заштити животне средине
четвртак, 11 октобар 2018 10:45

  

“Мислим да знам врло добро ко је у питању. Испада да ми овде ништа друго не радимо,
него седимо, једемо и бахатимо се. Овде посланици долазе да раде, расправљају и
усвајају законске предлоге, а не да седе и једу, поготово не набављају глупости које у
парламент никада нису ушле. Нити госте ми овде гостимо у парламенту“, истакла је
Гојковићева негирајући да су их медији око тога контактирали, а да они нису хтели да
одговоре .

  

Додала је: „Ваљда смо доручковали буђаве сиреве, пили та млека и мазали се њима“.

  

Посланици и о укидању безвизног режима Ирану и Оливеру Ивановићу

  

Посланици у Скупштини Србије интересовали су се за укидање безвизног режима
Ирану, изборима националних савета националних мањина и убиству председника СДП
Оливера Ивановића.

  

Посланица Српске радикалне странке Вјерица Радета на седници је питала "која је
мука натерала" Владу Србије да укине безвизни режим Ирану и рекла да радикали не
верују у причу која се појавила у медијима да се то ради због неконтролисаног уласка
миграната у Србију.

  

Она је питала који је то број миграната који је угрозио односе Србије и Ирана.

  

Ђорђе Вукадиновић: Да ли је Министарство просвете било обавештено о посети
Јенса Столтенберга Филолошком факултету и да ли су је одобрили; На основу
које анализе, процена и истраживања је укинут безвизни режим Ирану

  

Ђорђе Вукадиновић из посланичке групе Покрет за спас Србије-Нова Србија такође се
интересовао за укидање безвизног режима Ирану и упитао на основу које анализе,
процена и истраживања је то учињено и да ли има везе са "иранским туристима који
масовно долазе у Београд и не враћају се у Иран".
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"Да ли због те поплаве туриста, у наводницима, из Ирана, а заправо миграната и оних
који траже визе и азил на основу могућности да Србија буде једина земља у Европи у
коју могу да дођу без виза, или је пак реч о притисцима из неких западних земаља да се
безвизни режим укине", питао је Вукадиновић.

  

Он се интересовао и за посету генералног секретара НАТО Јенса Столтенберга
Филолошком факултету у Београду, која је по њему непримерена и питао да ли је
Министарство просвете било обавештено о тој посети и да ли су је одобрили.

  

Вукадиновић је казао да је генерални секретар НАТО дао непримерене изјаве приликом
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те посете попут оне да он зна да у Србији имају лоше сећања на НАТО бомбардовање,
али да су то радили како би заштитили цивилно становништво и зауставили режим
Слободана Милошевића, или оне да нема штетног дејства по здравље од бомбардовања
осиромашеним уранијумом.

  

Јерков: Припадници већинског народа "преко ноћи" постају мањина

  

Посланица Демократске странке Александра Јерков питала је министра за државну
управу и локалну самоуправу Бранка Ружића о манипулацијама које прате изборни
процес националних савета националних мањина.

  

Она је питала Ружића шта ће министарство учинити да спречи злоупотребе СНС и
других странака, које чине владајућу коалицију, које организовано уписују у посебне
бирачке спискове грађане који припадају већинском народу, а преко ноћи су постали
припадници националних мањина.

  

Посланици, пошто су поставили питања, наставили су расправу о амандманима на
измене и допуне Закона о заштити животне средине.

  

(Бета – Данас)
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