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Посланик Демократске странке у Скупштини Србије Срђан Миливојевић изјавио је за Н1
да представници опозиције нису ни данас успели да се изборе за допуну дневног реда
седнице заказане за понедељак, јер се, како је рекао, председник Скупштине Владимир
Орлић "служи приземним марифетлуцима и манипулацијама" заказујући почетак
седнице у такво време да захтеви опозиције за допуну дневног реда могу да буду
одбијени као неблаговремени. Седница за понедељак сазвана је за 11.10 сати.
Опозиција, између осталог, тражи формирање анкетних одбора у вези са убиством
Оливера Ивановића и Јовањицом.

  

  

Посланици Демократске странке (ДС), Народне странке и Странке слободе и правде
(ССП) предали су јутрос захтеве за допуну дневног реда у писарницу Народне
скупштине, али се они нису нашли на дневном реду сутрашње седнице.

  

„Од данас, грађани Србије сведоче додатном срамотном урушавању угледа и
достојанства Народне скупштине у режији Владимира Орлића који се понаша као
стечајни управник парламентарне демократије, а не као председник ове институције која
је сасвим урушена и гурнута у каљугу политичког живота у Србији. Да би неки предлог
био у разматрању да се стави на дневни ред, неопходно је да га подносилац преда
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најкасније 24 сата пре почетка седнице. Посланици опозиције су приликом сазивања
последње седнице Народне скупштине тешким махинацијама спречени да захтеве за
допуну дневног реда предају у прописаном року, јер је Владимир Орлић седницу
Скупштине заказао са роком краћим од 24 сата. Наиме, седница је заказана 6. новембра
у 10.06 сати за 7. новембар са почетком у 10.00х. Сви захтеви заведени у 10.06 су
одбијени, као неблаговремени“, појаснио је Миливојевић.

  

Сада је Орлић, како је рекао, „отишао корак даље“.

  

„С обзиром на то да су посланици опозиције – Демократске странке (ДС), Народне
странке и Странке слободе и правде (ССП) дошли у Народну скупштину у 8.30, ми смо од
9.00 на сваких петнаест минута предавали захтеве за допуну дневног реда. Свесни смо
да те тачке никада не би биле изгласане, али намера опозиције је да грађани макар чују
образложење за сваку тачку понаособ које по Пословнику може да траје три минута“,
рекао је Миливојевић.

  

Посланик ДС каже да је та странка предала предлог да се на дневни ред најављене
седнице ставе захтеви за формирање анкетних одбора у вези са убиством Оливера
Ивановића, Јовањицом, насиљем на инаугурацији Александра Вучића 31. маја 2017, о
полицијској бруталности на грађанским протестима од 7. до 10. јула 2020, о дешавањима
на шабачком мосту 17. новембра 2021. године и нестанку два минута са наплатне рампе
у Дољевцу.

  

„Такође на дневни ред хтели смо да ставимо и предлог закона о повраћају
противуставно отетих пензија. Странка слободе и правде је на писарницу донела
предлоге четири закона – закона о раду, повраћају пензија, екстрапрофиту, док је
Народна странка имала предлоге анкетних одбора о ПКБ-у, Јовањици, као и предлог
своје Резолуције која се односи на заштиту државних интереса на Косову и Метохији“,
нагласио је Миливојевић.

  

Каже и да су захтеве за допуну дневног реда предавали „на сваких 15 минута“.

  

„Јер председник Народне скупштине није нашао за сходно да опозиционе посланике
обавести када планира почетак седнице како би ти захтеви били благовремено предати
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у складу са Пословником. Сада је у својим подлим манипулацијама и приземним
марифетлуцима Владимир Орлић отишао корак даље. Прво су писарницу закључали у 9
сати, па су је отворили у 9.57х. С обзиром да су посланици опозиције дежурали испред
писарнице, седницу је сазвао тако што је сазив наводно предат на писарницу Скупштине
у Краља Милана, са почетком у 11.10″, појашњава Миливојевић.

  

Он напомиње да ће проверити да ли је „шеф писарнице који је запримио захтев за сазив
седнице за 5. децембар у 11.10, напустио зграду Дома Народне скупштине на Тргу
Николе Пашића бр. 13, у колико сати је ушао у зграду у Краља Милана бр. 14, као и када
је поново ушао у зграду на Тргу Николе Пашића“. „У ту сврху затражићемо увид са видео
надзора и електронску евиденцију уласка и излазака запослених“, најавио је.

  

„Панични страх власти да оваквим приземним подлостима спречи опозицију да
грађанима и читавој јавности укаже зашто је неопходно расветлити све афере овог
режима не могу спречити истину да допре до сваког ува, до сваке куће, до сваког човека
жељног достојанственог живота у слободи. За 32 године од увођења вишестраначја, ово
је први пут да седница неког тела почиње у 11.10 сати. Можда је било боље да су
седницу заказали у минут до 12, јер би то време на најсликовитији начин представило
ситуацију у којој се налази режим обузет паничним страхом“, закључио је Миливојевић.

  

(Н1)
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