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 Живковић: Вучић би да бира селекторе и владике, то су обележја султана

  

Председник Нове странке Зоран Живковић оценио је да је бесмислено поредити Србију
са Француском, која има демократска правила стара

  

неколико векова када је реч о избору судија. Живковић је на конференцији за новинаре
у Скупштини Србије рекао да Вучић бира селекторе и владике, а да су то "обележја
султана".

  

Живковић је коментарисао и објашњења о аерозагађењу у Србији и оценио да би према
логици да са стандардом расте и загађење, "Јапан морао да буде земља потпуно
мртвих, Париз и Брисел би били градови авети". Он је рекао да од Вучића иде и
"медијско загађење", које

  

мора да се промени што пре и да се Нова странка залаже за борбу против актуелне
власти. 

 1 / 3



 Живковић: Вучић би да бира селекторе и владике, то су обележја султана; СзС: Утицај режима на судство прешао све границе
понедељак, 20 јануар 2020 18:18

  

Живковић је за расправу Двери и Демократске странке и речи које је лидер Двери
Бошко Обрадовић упутио почасном председнику ДС Драгољубу Мићуновићу рекао да
представљају "акт примитивног неваспитања" и да се то не ради ни у парламенту, ни у
Ужицу, ни у Чачку, ни у Београду. 

  

Он је додао да неће да се меша у унутрашње ствари Савеза за Србију, али да ово
коментарише са људске стране. 

  

Коментаришући одлуку Покрета слободних грађана да бојкотује изборе, Живковић је
рекао да је то њихово право, а да ће Нова своју одлуку донети када избори буду
расписани и да не разуме шта се постиже бојкотом.

  

СзС: Утицај режима на судство прешао све границе

  

Савез за Србију оценио је да је утицај власти на судство "прешао све границе" и да
прети да "до темеља уруши уставни поредак и поделу власти у Србији". Савез је у
саопштењу осудио "најновије понижавање судске власти" и покушај да се та грана
власти "у целости стави у службу Александра Вучића и Српске напредне странке". 

  

"То показују три најновија случаја, најпре захтев државног секретара у Министарству
правде Радомира Илића за промену Устава, како би Александар Вучић именовао судије,
затим ново одређивање ко је 'главни трговац наркотицима' у Србији од стране
Александра Вучића, уз чињеницу да признаје да има увид у неке кривичне предмете, и
утицај на истрагу у случају Јовањица, у коме за време трајања истраге, уз вољу, или
мимо воље, високи полицијски службеник ослобађа одговорности Александра и Андреја
Вучића", стоји у саопштењу. 

  

Наводећи да је забрањен сваки утицај извршне и законодавне власти на рад јавног
тужилаштва и судова на поступање у предметима, из СзС су оценили да је то "нарочито
опасно уколико се користи јавни положај председника Републике, преко средстава
јавног информисања или на било који други начин којим може да се угрози самосталност
у раду јавног тужилаштва и судова". 
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"Подсећамо и да су јавни тужиоци, као и судије, дужни да одбију сваку радњу која
представља утицај на самосталност у њиховом раду", додаје се у саопштењу.

  

(Бета)
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