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Не скривају се у Скупштини Србије испод клупа само телефони на којима се гледају
непримерени садржаји, скривају се и посланици - јер, како каже Срђан
Миливојевић из Демократске странке, то је једини начин да добију реч.

  

  

„Не видим по ком основу. Ми… Миливојевићу“, изговорио је председник парламента
Владимир Орлић после чега је из скупштинске клупе искочио посланик Демократске
странке Срђан Миливојевић.

  

„Е, тако сам вас чекао. Ту сам вас чекао. Ја морам да се сакријем испод клупе, па да
мислите да нисам у сали, па да онда дате реч. Па, госн Симо што правите циркус од
Скупштине? Па ту сам Вас чекао, Симо глуваћу. Ја чучнем испод клупе, сакријем се.
Морамо, грађани Србије, да се кријемо по сали од овог човека да би добили реч. Па ово
нигде на свету нема! И кажете – имате сва права, сва права имамо кад играмо жмурке
са њим“, рекао је Миливојевић.
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Orlić gleda koga nema u sali od opozicionih poslanika pa ga onda prozove. 
  
  Srđan Milivojević se sakrio ispod klupe, Orlić je mislio da nije tu i dao mu reč… pic.twitter.com
/krfBHCWNLd

  — Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) February 7, 2023    

  

Посланик ДС је на овај начин реаговао због ситуације која се раније десила у
скупштинској сали, када је председавајући Орлић дао реч опозиционом посланику
Бориславу Новаковићу тек пошто је овај напустио салу и тако је био ускраћен да говори.
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