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БЕОГРАД - Седница Скупштине Србије данас је почела постављањем посланичка
питања, а Милорад Мирчић из СРС рекао је да су радикали до сада прелазили преко
напада да су уништавали туђе животе и туђу децу слали у рат, али да сада пита
председника Србије Александра Вучића да ли је упознат са таквим активностима СРС и
ратнохушкачким позивима.

  

  

Он је Вучића позвао да на то питање одговори јер је био високи функционер СРС и зато
што је министарка из његове партије Српске напредне странке (СНС) Зорана
Михајловић напала СРС по том питању.

  

Мирчић је Владу Србије питао докле ће да ћутке стоји док се тврди да су 1990-их биле
организоване депортације људи који нису српске националности из војвођанских села.

  

Посланик Социјалистичке партије Србије Неђо Јовановић рекао је да политика коју води
премијер Косова Аљбин Курти није у духу мира и стабилизације и да се противи свему
што се појављује као добро у погледу економског приближавања земаља региона попут
"мини шенгена".

  

Јовановић је питао да ли је довољна једна врста притиска коју администрација САД
спроводи према Приштини да се прихвати могућност да се дође до почетка преговора у
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циљу постизања споразума.

  

Посланик посланичке групе "Нова Србија - Покрет за спас Србије" Ђорђе
Вукадиновић питао је Министарство спољних послова и Владу Србије због чега не
говоре често о Резолуцији 1244 на којој се темељи аргументација Београда када је
реч о Косову - већ на ту резолуцију нон-стоп морају да нас подсећају Владимир
Путин и амбасадор Боцан-Харченко.

  

  

Он је упитао Министарство унутрашњих послова о наводном споразуму о прихвату
миграната из Аустрије са бившим министром унутрашњих послова Хербертом
Киклом и додао да се индиректно из одговора представника државе Србије може
прочитати да не постоји такав споразум, али да конкретан одговор није добио.

  

Вукадиновић је Министарство за заштиту животне средине и Министарство
грађевинарства питао шта се дешава са ситуацијом у вези са пијаћом водом у
Зрењанину  и  шта надлежни у вези са тим планирају да предузму. Он је упитао ко
је одговоран за фијаско за изградњу фабрике за прочишћење воде у Зрењанину
која је својевремено хваљена као велика "европска" (италијанска) инвестиција, а
која је неславно пропала, након чега је Зрењанин остао са још гором водом него
какву је имао раније.

  

Посланик СНС Марко Атлагић питао је да ли је лидер "покрета снага грађана" Сергеј
Трифуновић одговарао за саобраћајне удесе "које је изазвао у последњих месец дана".

  

Он је рекао да је Трифуновић шест пута кажњаван због вожње у алкохолисаном стању,
седам пута прекорачио вожњу у насељу и три пута ван насеља, да је "веома опасан по
околину", да није добар пример ниједном грађанину и да се стиче утисак да је у политику
ушао да би избегао казне.

  

Атлагић је поновио да је председник Странке слободе и правде Драган Ђилас пре
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неколико година вређао саобраћајног полицајца.

  

(Танјуг)
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