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У расправи о амандаманима на Предлог закона о изменама Закона о попису
становништва, посланици Скупштине Србије говорили су о неопходности одлагања
пописа, али и о вакцинацији и опозиционим партијама.

  

  

Посланици ће после подне гласати о свим тачкама дневног реда.

  

Посланик Странке правде и помирења Самир Тандир указао је на значај пописа
становништва иако је, како је рекао бошњачки народ прошли пут попис бојкотовао.

  

Он је навео да данас ова влада ради на поправљању услова живота и права грађана и
да ће захвајујући споразуму његове странке са СНС-ом Санџак добити гасовод, али да
би за привлачење инвеститора потребно још уложити у путеве и стабилно снабдевање
струјом.
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Министарка привреде Анђелка Атанасковић апеловала је на посланика да агитује и
усмери сународнике да се вакцинишу, јер је како каже, хтела ових дана да посети
Сјеницу и Тутин, али је одустала јер је тамо најмање вакцинисаних.

  

 „Ја вас стварно молим да едукацију својих људи и становништва мало одрадите да бисте
могли да имате сву помоћ и што се тиче инвестиција и што се тиче пројеката од који могу
стварно да имају вајде“, рекла је министарка и додала да „не може своје људе да одведе
у средину где медицинско особље не жели да се вакцинише“.

  

Тандир је одговорио да је Странка правде и помирења више пута истицала да ситуација
у Новом Пазару услед пандемија није добра, али да за вакцинацију кључну одговорност
сносе људи који руководе здравственим институицјама.

  

 „Искористите свој утицај на влади код минстра здравља да га подсетите да 15 година
исти људи воде здравствени центар Нови Пазар, а треба да видимо и ко је на власти у
Тутину где је убедљиво нагора ситуација“, рекао је Тандир.

  

Министарка привреде је истакла да није обраћала пажњу ко је где на власти, али да они
„морају да попричају међусобно јер је у Санџаку најгора ситуација“ и да министарство
привреде жели да им помогне.

  

Посланици су истицали значај пописа и одлагања за јесен 2022. године, како би се
сачувало здравље становника и пописивача, а скоро сви су истицали и успешну
имунизацију у Србији.

  

Речено је да Србија има избор од четири вакцине и да је „председник Вучић обезбедио
довољне количине вакцина за све грађане.

  

Добар део расправе прошао је у оптужбама и увредама на рачун лидера Странке
слободе и правде Драгана Ђиласа.
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Тако је посланик СНС-а Србислав Филиповић више пута поновио да је „режим Драгана
Ђиласа био фашистичко нацистички“ и да опозиција прети да ће срушити све што је ова
власт направила.

  

 „Њима је идеја да пале и уништавају. Оног момента када би срушили Александра Вучића
тог момента би Србија стала, ништа више не би било сто већ би кренуло све уназад
десет бута брже и горе него што је било“, рекао је Филиповић и изнео претпоставке „шта
би нас чекало када би фашисти као Ђилас поново дошли на власт“.

  

Посланик је додао да се Ђилас залаже да у Србији остану „његови послушници,
криминалци хулигани и убице и сви који следе ту нацистичко фашистичку идеологију коју
он пропагира.“

  

Председавајући Владимир Орлић није реаговао на ово излагање, па су и остали
говорници поред подршке амандманима понављали оптужбе на рачун Дјиласа и
„лоповског жутог тајкунског предузећа“.

  

(Бета)
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