
Владимир Орлић: Опозиција у скупштини добила третман какав никада није имала. Опозиционари свесни тога, нису крили одушевљење
недеља, 14 август 2022 10:16

 Председник Народне скупштине Владимир Орлић изјавио је да у парламенту има
простора за сваког посланика да изнесе свој став и да ће он према свима примењивати
исти аршин, у складу са скупштинским пословником.

  

Орлић је у интервјуу за Политику рекао да је опозиција у скупштини добила третман
какав никада није имала и да су опозиционари свесни тога, те да, како каже, нису
успели ни да сакрију своје одушевљење што је тако.

  

„Знају добро и да ничему сличном опозиција у време када су они били на власти није
могла ни да се нада. Као што знају и у каквој смо атмосфери разговарали током свих
дана консултација, када смо њиховим жељама изашли у сусрет: од потпредседничких
места, преко руководећих позиција у радним телима, до места у парламентарним
делегацијама“, истакао је Орлић.

  

Додао је и да не би требало да на дрскост, неистине и увреде очекују ћутање, већ
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снажан одговор.

  

"Повлачења када вам државу нападају и народ вређају није било, нити ће. Зато
атмосфера о којој говоре зависи пре свега од њих. А што се вођења седница тиче, зна
се - постоје јасна правила, која једнако важе за све", нагласио је председник Скупштине
Србије.

  

Упитан да ли могуће пронаћи консензус у парламенту између власти и опозиције, како
би се у садашњим тешким временима лакше бранили државни и национални интереси
Србије, Орлић је рекао да би било добро када би био могућ општи консензус о
најважнијим питањима.

  

Казао је да, међутим, такав консензус није могућ ни унутар саме опозиције где постоје
"оштро сукобљене групе, које се међусобно утркују око тога ко је већи Рус или ко је више
за НАТО, чак и не размишљајући о интересима Србије".

  

Одговарајући на питање да ли као један од главних актера СНС-овог спота "убеђивања"
Александра Вучића да остане на челу Српске напредне странке верује и да ће га у то
убедити, навео је да је то жеља свих у СНС.

  

"Александар Вучић је не само најзаслужнији за то што је данас СНС убедљиво најјача и
најважнија странка, што је постала политичко језгро српског народа и централна
државотворна снага, већ с њима је наша странка, баш као и сама Србија, научила да
побеђује", рекао је Владимир Орлић.

  

(Танјуг)
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