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Београд -- Потпредседник владе и министар унутрашњих послова Небојша Стефановић
упитао је на седници скупштине у чему је проблем са изборима.
  
  

  

Како је навео, опозиција је толико пута тражила изборе, а он додао да провера народне
воље никада није погрешна.
  
  Да ли су можда избори криви, или народ зато што је гласао за Вучића, упитао је
Стефановић полемишући с послаником Мирославом Алексићем из СДС, кој је рекао да
су избори главна опсесија Вучићеве владе. 
  
  Проблем је, приметио је Стефановић, када опозициони председнички кандидати добију
1,12 одсто, 2,29 или 5,56 одсто, односно када највише рангирани међу њима освоји 16,63,
а Александар Вучић 56 одсто. 
  
  "И онда су ваљда криви избори, или још боље крив је народ зашто је тако гласао. Ви
тражите нон-стоп изборе и ми упорно излазимо на те изборе", рекао је Стефановић. 
  
  За протесте који се данима одржавају, каже да нису протести студената, већ да у
њима учествују људи поражених политичких странака, изборних штабова кандидата. 
  
  Одговарајући на примедбе, Стефановић је рекао да су се од 2008. до 2012. "губили
послови у минути", да је тада 400.000 људи остало без радних места, те је због тога било
немогуће задржати младе у држави. 
  
  Додаје да је ова влада отворила 130.000 радних места и чини све да земља иде напред.

  
  Коментаришићи наводе Алексића, Стефановић је рекао да има много дезинформација
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које су потпуно ван дневног реда парламента, а да је некима, чим им понестану
аргументи, дежурна тема брат премијера и покушај његове криминализације без доказа. 
  
  Негодовао је посланик Покрета за спас Србије Ђорђе Вукадиновић оптуживши
председавајућег Верољуба Арсића да је прекршио Пословник, јер је Алексића
упозоравао сваки час, али не и министра Стефановића. 
  
  "Колега Алексић је говорио о теми и можда с неком реченицом асоцијације изашао из
теме, и упозоравали сте га и опомињали сваки час. Сада је Стефановић негативно и
опширно говорио ван теме, притом је гост и нисте га упозорили. То су двоструки
аршини", рекао је Вукадиновић. 
  
  Арсић је, међутим, приметио да јесте прекршио Пословник, али зато што Алексићу није
изрекао опомену када је говорио о Београду на води, студентским демонстрацијама, о
изборима, неуспешној борби против корупције…, због чега је затим и дао министру право
да одговори на питања које је поставио Алексић. 
  
  Алексић је, иначе, питао и шта је учињено да се спрече евентуалне поплаве, а након
упозорења метеоролога на могуће поплаве, потпредседница владе Зорана Михајловић
је приметила да се ни поплаве 2014. не би десиле у том обиму да се водило рачуна о
чишћењу речних корита. 
  
  Наводећи да 30 година нису чишћени канали, Михајловићева је навела да је актуелна
влада уложила две милијарде динара у локалну инфраструктуру за заштиту од поплава. 
  
  "Финансије су биле потпуно потопљене пре 2012. године", рекла је Михајловићева и
истакла да јој се чини да би Србија била потопљена да је 2014. на власти била још
претходна влада. 
  
  Повреду Пословника рекламирао је и лидер Двери Бошко Обрадовић, који је позвао
председавајућег да скрене пажњу министрима да не могу да држе предавање и лекције
посланицима. 
  
  Обрадовић је рекао да министри нису бирали посланике, већ обрнуто, те да би требало
да се обраћају са мање ароганције. 
  
  Заменик шефа посланичке групе СНС Владимир Орлић рекао је да време за расправу
треба одузети онима који злоупотребљавају рекламирање Пословника, оценивши да се
неко ко је добио два одсто гласова на изборима јавља по Пословнику да би "лечио
фрустрације". 
  
  Орлић је рекао и да председавајући не треба то да дозволи, те да ономе ко је
злоупотребио говорницу треба одузети та два минута које је искористио за
рекламирање Пословника. 
  
  "Немојте, одмах ће да кажу да је диктатура и имаћемо стотине хиљада грађана испред
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парламента", иронично је Арсић прокоментарисао Орлићев предлог. 
  
  Побунио се и Мирослав Алексић јер, како је рекао, није добио право на реплику. 
  
  "Било да сам говорио о Београду на води, демонстрацијама, све је било везано за тачке
дневног реда, а онда је министар (Стефановић) говорио, а заборавио је да каже шта је
са Космајцем, откуд то да Богољуб Карић није тајкун…", навео је Алексић. 
  
  Председница парламента Маја Гојковић одредила је паузу од пет минута како би се
"смириле страсти", а парламент је, иначе, данас почео расправу о потврђивању 12
споразума. 
  
  Током расправе констатоване су оставке посланика ДС Бојана Пајтића, СРС Марка
Миленковића и СНС Марка Благојевића. 
  
  Скупштина Србије завршила је рад око 18 часова, а у четвртак ће наставити расправу о
потврђивању 12 споразума.

  

(Танјуг) 
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