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 Посланици опозиције у Скупштини Србије почели су протест у холу парламента,
незадовољни што им, како кажу, већ четири дана није дозвољено да изнесу своја
мишљења о Предлогу закона о буџету за 2019. годину. Одлучили су да на свака два сата
држе конференције за новинаре како би свака посланичка група изнела своје примедбе
у вези с тим законом.

  Шеф Посланичког клуба Демократске странке Горан Ћирић рекао је да се у
Скупштини већ четири дана види "насиље власти".
 

"...Насиље власти која покушава да спречи да опозиција упозна грађане с тим шта их
чека у 2019. години....Цртање мета на све који размишљају другачије, а сви који имају
критички приступ се спречавају да говоре, а скреће се пажња са законских предлога",
рекао је Ћирић.

  

Он је рекао да опозиција неће одустати од идеје да "поправи животе грађана".

  

"Не одустајемо од наших идеја, да поправимо животе грађана, покушали смо у сали, али
насиљем смо спречени да говоримо. Добијали смо опомене и због тога смо сада у овој
сали у жељи да покажемо шта смо припремили. У овој сали ћемо говорити о предлогу
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закона и амандманима и нашим решењима", казао је Ћирић.

  

"Ово је паралелни, отворени парламент. Држаћемо конференције за медије на свака два
сата и моћи ћете да разговарате с свима нама", казао је лидер покрета Двери Бошко
Обрадовић
.

  

"Ситуација је веома алармантна. Имамо три облика насиља владајуће већине против
сваког ко другачије мисли - да се укидају изложбе карикатура, да се премлаћују лидери
опозиције и на крају имамо и парламентарно насиље против комплетне опозиције, где
нам се забрањује да говоримо о најважнијим темама у Србији данас", рекао је
Обрадовић.

  

  

Вукадиновић: Треба ли нам гондола, стадион или нешто друго
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Ђорђе Вукадиновић из посланичке групе Покрет за спас Србије-Нова Србија казао је да
"тачно годину дана траје опструкција рада и терор од стране скупштинске већине".

  

"Тачно годину дана траје ова парламентарна опструкција и терор од стране
скупштинске већине која малтретира опозицију, јавност и овај парламент
подношењем бесмислених, фантомских амандмана и тако практично гуши сваку
могућност конкретне расправе о конкретним законским предлозима", каже
Вукадиновић.

  

Он наглашава да та врста опструкције није виђена "нигде у свету".

  

"Нема примера у парламентарном животу у свету да се тако нешто дешава. И не
само то, него како је пролазила седница у седницу они су били све
самозадовољнији и све уверенији да су на добром путу, јер су украли по седници
10 сати опозицији времена да разговара и да критикује законске предлоге које
подноси Влада", навео је Вукадиновић.

  

И то је, како је рекао, тешко објаснити страним саговорницима, новинарима или
институцијама, јер "не знају за то".

  

Вукадиновић је скренуо пажњу на количину материјала коју посланици иначе добијају
како би се припремили за седницу.

  

"Нема живог човека који то у неколико дана може да пређе. Буквално су могли
ставити шта хоће. Од жутих трака до тога да се стреља сваки десети или стоти
опозиционар, посланик или грађанин ове земље. Дакле, лаж је да се то може
савладати квалитетно. Уосталом, видели смо како су то они савладали", нагласио је
Вукадиновић.

  

Како је рекао, опозиција се у први мах није најбоље снашла, па је спонтано бојкотовала,
некада полуорганизовано игнорисала расправе или се "завитлавала са том праксом, али
да добар део грађана још увек не зна шта се дешава у парламенту".
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"Ми смо 10 радних дана расправљали о миграторним птицама и о заштити
популације слепих мишева у Европи. А сада смо 62 тачке, укључујући и буџет, и низ
других важних тачака буквално смандрљали у неколико дана, а од тих неколико
дана пола времена је отишло на рецитације и саставе посланика владајуће већине.
У једном смислу можда треба да им будемо захвални, а то је што су нас коначно
ујединили. Дакле, без обзира што ми овде не мислимо исто, и не треба да се
правимо да мислимо исто по разним тачкама, јер не треба да се правимо да смо
лажно сложни тамо где нисмо, постоји нешто што је светиња и што је изнад наших
појединачних индивудуалних и идеолошких уверења. Ово није ствар идеологије,
већ да ли ће бити парламента или га неће бити и да ли ће бити у Србији
парламентарне демократије или је неће бити", рекао је Вукадиновић.

  

Он је нагласио и спонтану реакцију посланика опозиције у овом тренутку.

  

"Ми смо решили да подвучемо црту и да на овај начин сложно, као представници
свих посланичких група, искажемо своје противљење оваквим начином рада у
Скупштини. Покушаћемо у наредном периоду да изнесемо своје конкретне замерке
на предлог буџета, као и на начин на који Скупштина ради и да јавност са тим буде
што је могуће боље упозната, па нека суди - да ли нам треба београдска гондола,
национални стадион или можда имамо неке важније приоритете", казао је
Вукадиновић.

  

Ђуришић: Годинама упозоравамо на институционално насиље СНС-а

  

Марко Ђуришић из СДС каже дасе већ неколико година упозорава на "вербално и
институционално насиље СНС-а".
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  "Упозоравамо већ неколико година на то да ће вербално и институционално насиљеСНС-а прерасти у физичко насиље и ове године смо имали трагичан догађај убистваОливера Ивановића, али смо такође имали и пре неколико дана покушај убиства једногод опозиционих лидера Борка Стефановића", казао је Ђуришић.  Како је рекао, опозиција жели да се у парламентуговори о том насиљу.  "Желимо да у парламенту, који је једна од основних инстутиција демократије, покушамода говоримо и о насиљу, али и о лошим одлукама које се тичу економске политике ибуџета, али смо били онемогућени и принуђени смо да на овај начин реагујемо, јер су намукрадени сати од расправе", додао је.  Јован Јовановић из Клуба самосталних посланика је рекао да се нада да ова акција нећебити једнократна.  "Надамо се да ће опозиција и на даље деловати заједно како вратили достојанствопарламенту", рекао је.  Тепић: Подли маневри СНС, кључни закон у запећку  Самостална посланица Мариника Тепић рекла је да је Српска напредна странка (СНС)"подлим маневром, не први пут оставила тако кључни закон - буџет у запећку", аопозицији је остало да говори по 20 секунди о сваком од предложених закона, али ниједобила ни толико.  Како је рекла, опозиција више од годину дана трпи "апсолутно недопустиво, мизернопонашање владајуће клике Српске напредне странке и њених коалиционих партнера"."И не само то, већ интензивно хушкање, пропагирање, заговарање и промовисањемржње према свима који не деле мишљење владајуће коалиције. Оваква кампања ипропаганда је на почетку ове године довела до убиства и политичке ликвидације једногчовека, Оливера Ивановића, а пре неколико дана је то умало могао да буде и нашопозициони колега Борко Стефановић", казала је Тепић.  Према њеним речима, Скупштина је под руководством СНС-а постала "генератор мржњеи хушкања, не само посланика једних против других, већ и градјана", јер се таатмосфера прелива и на улице.  Тепић је рекла да су представници опозиције решили да на свака два сата одржавајуконференције за медије како би на тај начин информисали грађане о ономе о чему сухтели да говоре у току скупштинске седнице, а што им председница Скупштине МајаГојковић није дозволила.  "Заступамо грађане који су нам ове мандате дали. Није то ни воља ни невоља МајеГојковић, нити Мартиновића, ни Орлића, а камоли Маријана Ристичевића. То је нашеправо које нам је Уставом гарантовано и једино што можемо да радимо на крају је да сена овај начин обратимо", казала је Тепић.  Тепић је рекла да већ неколико година у низу посланици не добијају извештај Владе обуџету, што је обавеза, па су зато сви резултати које су изнели министри, медју којима иминистар финансија Синиша Мали, "само бајке".  "Не постоји ниједан упоредни податак, ниједан основ који би био показатељ да су онинешто радили добро или лоше... Тако да је све што говоре чиста импровизација ипредизборна кампања која код њих траје у континуитету", рекала је она.  Она је оценила да ће према предложеном буџету за 2019. годину бити уложено шестмилијарди динара за Безбедносно-информативну агенцију која ће тај новац утрошити да,према њеним речима, "пропагира мржњу и насиље према свима који другачије мисле".  ПОГЛЕДАЈТЕ ВИШЕ: Посланицима који протестују у Скупштини ускраћен преноспреко скупштинског сајта, као и озвучење; посланици ће током ноћи остати упарламенту, конференције за новинаре се одржавају на свака два сата  (Н1, НСПМ)  
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