
Расправа у Скупштини о КиМ: Вучић: Нисмо погазили Устав Бриселским споразумом. Алексић: Политичке пароле и празне приче власти о Косову. Обрадовић: Има ли овде неко да је за независно Косово? Јовановић: Политика Београда неминовно води губитку Косова
уторак, 13 септембар 2022 19:30

 Посланици Скупштине Србије разматрају на посебној седници парламента
Извештај о преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у
Приштини од 15. јуна 2021. до 1. септембра 2022. године. Председник Србије
Александар Вучић представио је извештај. Расправа ће трајати 10 сати.

  

20:55

  

Завршено за данас

  

Посланици скупштине Србије вечерас су, на посебној седници завршили расправу о
извештају. Седница ће, како је рекао председник парламента Владимир Орлић бити
настављена сутра у 10ч.
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Вучић је апеловао на све посланичке групе да још једном размотре могућност да гласају
за тај извештај, који је припремила владина Канцеларија за Косово и Метохију.

  

Напоменуо је да би подршка том извештају била значајна због Запада јер, како је казао,
они неће рећи да се за извештај није гласало "из овог или оног разлога већ да није
подана државна политика".

  

Казао је и да током дана, у парламенту, нико није има шта да каже против тог извештаја,
те додао да он нема проблем да апелује на посланичке групе.

  

20:50

  

Миленко Јованов: Србији потребно суочавање са реалношћу, живимо у еповима и
песмама

  

Шеф посланичке групе "Александар Вучић - Заједно можемо све" Миленко Јованов
изјавио је да је Србији потребно суочавање са реалношћу, али да је проблем што живимо
у еповима и песмама, а не сагледавамо оно што нас окружује.

  

Он је на посебној скупштинској седници о дијалогу са Приштином истакао да друштво у
Србији мора да сагледа реалност да би могло да реагује адекватно.

  

Додао је да суштински људи са Косова нису могли да чују алтернативу државној
политици према Косову, а да су понуђене две алтернативе - да признамо независно
Косово или да идемо у рат, али да то нико неће да каже отворено, "већ користе разне
флоскуле".

  

Јованов је оценио да су оба решења "лака, јер је најлакше урадити или једно или друго",
али да је тешко оно што је "Вучић изабрао, да се свуда и сваког дана бори за Србе на
Косову".
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Јованов је рекао да нема простора за авантуризам или да дамо аутогол, додавши да
нема критичког освртања на раније потезе политичара, "него смо набили Вучићу тегове
на ноге и питамо га што не трчи брже".

  

"Ту постоји лицемерје где се позивамо да ћемо догодине у Призрен", рекао је Јованов и
питао зашто не одмах у Призрен, "зашто не дођете кући и кажете породици селимо се у
Призрен?".

  

Срби на Косову ће видети да су алтернатива "или пароле или рат, а да државној
политици према Косову алтернативе нема".

  

"Ко мисли да Србија сме себи да допусти да постане део неког сукоба, мора да зна да то
не би био регионални сукоб, већ бисмо постали још једно жариште рата у Украјини",
оценио је Јованов.

  

Закључио је да морамо да се трудимо да прекомпоновање великих сила прође без нас,
уз поруку "хајде да сачувамо главе и Косово, а једини гарант те политике је политика
председника Вучића".

  

20:16

  

Ивица Дачић: Ниједна Влада Србије или председник државе нису узрок проблема
на Косову

  

Шеф Посланичке групе Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић изјавио је да
ниједна Влада Србије или председник државе нису узрок проблема на Косову, нити су
проблем демократија или људска права, већ нелегална сецесија и жеља Албанаца да
створе своју независну државу.
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„Косово је централна српска тема вековима. Више га нисмо имали, него што смо га
имали, али га нисмо изгубили“, рекао је Дачић у парламенту Србије.

  

19:22

  

Милош Јовановић : Преокренути историјске токове на Косову је могуће, није много
велико и нема тамо толико много Албанаца

  

  

Посланик коалиције НАДА Милош Јовановић оценио је данас у скупштини Србије да
политика власти у Београду неминовно води губитку Косова те се заложио за њену
промену.

  

Он је током расправе у парламенту рекао и да је политика из Београда - "у континуитету
од 2008. до данас" довела до тога да је на Косову све мање државе Србије и, како је
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казао, "последично и све мање Срба".

  

Навео да је та политика по питању Косова осуђена на неуспех јер је, како је казао,
заснована на уступцима.

  

"Предамо ли Косово, сутра директно отварамо геополитичка питања у централној и ужој
Србији...", казао је он.

  

Рекао је и да запад није и не може да буде партнер Србији по питању Косова, те оценио
да политика власти у Београду треба да буде "радикално промењена али постепено".

  

Према његовим речима, задатак за све је да се боре да преокрену историјске токове на
Косову.

  

Сматра да је то могуће јер, како је казао, нити је та територија толико велика нити има
толико много Албанаца.

  

Додао је да посланици коалиције НАДА, коју чине Нова Демокатска странка Србије и
Покрет обнове Краљевине Србије неће гласти за извештај о Косову о коме се расправља
на посебној седници парламент.

  

Председник Србије Александар Вучић је рекао да у Јовановићем ставовима, осим, како
је оценио, залагања за радикализацију, није чуо одговор на питање шта даље.

  

"Нико не сме да гласа за извештај зато што сви морају да буду оштри и чврсти...", казао
је он.

  

Казао је да поносан на Бриселски споразум и да му је жао што га није он потписао, већ
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лидер социјалиста Ивица Дачића који је тада био премијер.

  

Позвао је Јовановића и да, када говори о дешавањима у вези Косова, да "не измешта
ствари из времена и простора".

  

19:09

  

Посланици искључен микрофон јер је тражила опомену Вучићу

  

Председник скупштине Србије Владимир Орлић искључио је микрофон народној
посланици Народне странке Ивани Парлић када је затражила да се председник Србије
Александар Вучић опомене због "урушавања достојанства" парламента.

  

"Због начина како говори и на који начин се обраћа народним посланицима, Александар
Вучић не поштује достојанство народне скупштине", казала је Парлић.

  

Парлић је захтевала од Вучића да каже ко је убио Оливера Ивановића.

  

"Вучић је данас рекао да зна десет пута више о томе ко је убио Оливера Ивановића. Ако
зна да ови људи нису (представници Српске листе предвођени Миланом Радојичићем,
који прате заседања са скупштинске галерије), нека каже шта зна...", истакла је Парлић
и у том тренутку јој је председник скупштине искључио микрофон.

  

18:37

  

Борко Стефановић: Све владе од 1999. су грешиле у преговорима са Косовом
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Заменик шефа Посланичке групе Уједињени и некадашњи преговарач у техничким
разговорима са Приштином Борко Стефановић изјавио је да је било грешака и пропуста
свих влада од 1999. године у покушајима да процес преговора о Косову "извуку из
велике невоље".

  

Прелази на административној линији постављени су 1999. године одлуком Унмика,
подсетио је Стефановић и навео да су Срби са севера два пута палили Јариње и Брњак.

  

Није тачно, додао је он, да је преговарачки тим 2011. године успоставио граничне
прелазе, али тачно је да су спојена два прелаза у један и да је договорено да се не
истичу знаци и квазидржавне инсигније - гранични камен, застава и грб Косова.

  

Увек су били косовска полиција и УНМИК царина, док се УНМИК није самостално
повукао, казао је Стефановић.

  

18:25

  Александар Вучић: Писаћу Путину и Сију да ставе вето на чланство Косова у ЕУ   

Председник Србије Александар Вучић рекао је у Скупштини Србије да ће послати писмо
председницима Русије и Кине да ставе вето на пријем Косова у УН, како је захтевала
Народна странка.
 
 
Вучић је током скупштинске расправе рекао да је сада послао "1.000 писама " и да ће
послати још једно.
 
 
Рекао је и да ће послати писмо и лидерима западних државама, те навео да ће то
урадити из поштовања према градјанима који су гласали за Народну странку, а не према
њиховом функционеру Мирославу Алексићу.
 
 
Казао је да је прихватио предлог Народне странке о слању тог писма, те додао да ће
послати писмо и западним лидерима.
 
 
Алексић је поздравио најаву Вучића.
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"Добро је што ћете послати писмо и то говори да је овде могло другачије да се говори,
да сте то ви желели", казао је он.
 
Резолуција Народне странке о Косову није стављена на дневни ред посебне седнице
парламента.
 
 
18:07
 
 
Мирослав Алексић: Политичке пароле и празне приче власти о Косову
 
 
Шеф посланичке групе Народне странке у Скупштини Србије Мирослав Алексић рекао је
да данашња посебна седница парламента о Косову представља скуп "поличких парола и
празних прича" власти.
 
 
Он је током скупштинске расправе казао да је председник Србије Александар Вучић
више од 56 сати "кукумавчио" о, како је казао, шта Албанци нису испунили и како их
међународна заједница није санкционисала.
 
 
Оценио је да то "показује наш пораз", те указао да су Вучићу сви остали криви, иако је,
како је подсетио, на власти био деведесетих година прошлог века и од 2012.
 
 
Рекао је да сигуран и да грађанима на Косову после данашње расправе "неће бити
боље", те подсетио да резолуција Народне странке о Косову и Метохији није стављена
на дневни ред парламента.
 
 
Казао је "то нема везе са скупштином Србије" већ да, како је навео Вучић "не жели нову
резолуцију иза које би стале институције Србије".
 
 
Вучић је одбацио Алексићеве ставове, те их назвао потпуним бесмислицама, те додао да
се Алексић служио лажима и политичким подметањима.
 
 
"Никада се нисте борили за Косово и Метохију и једино вам је важно да се дочепате
власти", рекао је он.
 
    17:20    Зоран Лутовац: Нормализација са Приштином тек кад Србија постане
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уређена држава     Шеф посланичке групе Демократске странке (ДС) Зоран
Лутовац оценио је да не може тема статуса Косова бити на дневном реду док Србија не
постане уређена демократска држава, у којој се поштују закони и не гуши опозиција.
 
 
зоран лутовац н1Н1
 
Он је, на седници Скупштине, рекао да ће тек тада моћи да дође до нормализације
односа са Приштином.
 
 
Лутовац је констатовао да је потребна одмрзнута сарадња, а не замрзнути конфликт.
 
 
Он је подсетио и да је, док је перемијер Србије био Зоран Ђинђић, постојао
преговарачки оквир "стандарди пре статуса", који је после напуштен.
 
 
Не смемо дозволити да екстремисти одређују меру наших односа са Албанцима,
закључио је Лутовац.
 
 
Одговарајући Лутовцу, председник Србије Александар Вучић је констатовао да је за
Приштину и Запад статус завршено питање, и то у време власти ДС, а садашња власт
хоће то да врати.
 
 
За све њих Косово је независно. Они неће да причају ни о каквим стандардима, а статус
је завршен, рекао је Вучић.
 
 
Коментаришући наводе Лутовца о гушењу опозиције, он је истакао: "Нико вас не гуши
колико сами себе угушите, сваком изјавом и сваким наступом".
 
 
Вучић је напоменуо и да Лутовац иде по амбасадама и залаже се за независност Косова.
 
 
17:02
 
 
Вучић одговара Заветницима: Не дам да се удара по Марку Ђурићу
 
 
Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће на данашњем заседању
Скупштине Србије, које ће трајати до 23 часа, одговорити свима који су изрекли
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неистине и лажи о њему и о политици коју води према Косову.
 
 
Имам право да одговорим свима, рекао је он, истичући да до сада није одговарао.
 
 
Како је објаснио, живимо у ери друштвених мрежа, заблуда и неистина, јер тамо може
да се објави свакаква измишљотина и "изокрене свашта".
 
 
Ја сам научио да трпим ударце и трпим их 10 година, додао је он, објашњавајући да је у
политици ствар слична као и у боксу - онај ко задаје ударце треба да зна да ће
противник да узврати.
 
 
Он је, у полемици са шефом посланичке групе Заветници Милицом Ђурђевић
Стаменковски, поручио да неће дозволити да се удара по Марку Ђурићу и свим другим
људима који се боре за ову земљу.
 
 
Ђурђевић Стаменковски је негодовала што реплике председника Вучића трају знатно
дуже него 20. минутна излагања представника посланичких група.
 
 
"Честитам вам на реторичким бравурама јер у дугогодишњем свом политичком искуству
нисам имала прилике да сретнем неког ко има такву способност да сваку реченицу свог
опонента потпуно изокрене и да тако упорно мења тезе", казала је Ђурђевић
председнику Србије.
 
 
16:34
 
 
Заветници траже да Вучић формира "тим за Косово"
 
 
Шефица посланичке групе Заветници Милица Ђурђевић Стаменковски затражила је
данас од председника Србија да направи тим за Косово састављен од способних и
стручних људи, а не да иде Марко Чадеж у Вашингтон да преговара, или Марко Ђурић.
 
 
Упорно се говори да Европска унија пред Србију поставља ултиматуме и захтеве, али не
видим да сте им одговорили, рекла је Ђурђевић на седници Скупштине.
 
 
Она је, коментаришући разне изасланике за Косово, запитала хоће ли свака држава ЕУ
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поставити свог, чак и Лихенштајн, као и шта Србију спречава да каже да Брисел није
више подобан за покровитеља преговора.
 
 
Једина реалност је да је Косово саставни и неотуђиви део Србије, који је илегалном
агресијом НАТО узурпиран, констатовала је Ђурђевић, питајући шта се постиже тиме
што се упорно тврди да је све изгубљено.
 
 
16:30
 
 
"Запад после бомбардовања радио на поделама међу Србима"
 
 
Запад је после бомбардовања подстицао или прећуткивао све што је Приштина чинила
против Срба и радио на поделама међу Србима, казао је на данашној седници Скупштине
Србије о дијалогу са Приштином, председник Александар Вучић.
 
 
„Стотине милиона долара и евра су уложили како би располутили српски народ. То су
радили не бирајући средства, правећи медије који би требало да уведу раздор и
пометњу код Срба, поткупљујући Србе, правећи им телевизије, агенције новинске, радио
станице које би само требало да унесу немир међу Србе и да направе неке нове Србе
који би им били прихватљиви и признали независност Косова. Исто су то радили у
централној Србији“, поручио је Вучић.
 
 
Прецизира да не жели да „кличе сукобу и рату“, већ миру.
 
 
„Даћемо све од себе, али ми је јасно да то не зависи само од нас“, назначио је, те додао
да Приштина креће у „готово директне нападе“, када не постоји споразум на који може
да се позове.
 
 
Као део овог напада види и наводну куповину српских медија на Северу Косова.
 
 
„Свеобухватни хибридни напад на Србе – од куповине српских медија од Лепосавића до
Косовске Митровице, до подизања тајних оптужница, јавних оптужница – подсетићу на
Ивана Тодосијевића који је на две године осуђен зато што је јавно рекао да је ‘Рачак био
превара'“, казао је Вучић.
 
 
Са друге стране, тврди да је Србија успела да сачува јединство српског народа, те да то
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јединство постоји и на северу и на југу.
 
 
„Можете да нађете само 10, 15 или стотину оних који ће вам рећи да служе нечијим
другим интересима, а не српског народа и Србије. То је велики успех. Срби су после
више деценија и векова разумели да се само кроз јединство можемо супротставити
притисцима“, назначио је српски председник.
 
 
16:01
 
 
Председник Србије каже да ће се тешко решити питање државне имовине на
Косову
 
 
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је питања повратка друштвене и
државне имовине на Косову ужасан проблем који ће се тешко решити.
 
 
Он је на седници Скупштине рекао да је на Косову 14 одсто друштвене имовине Србије и
29 одсто државне, а да Приштина и међународна заједница имају другу идеју, да све
априори припадне независном Косову.
 
 
Вучић је истакао да Приштина није стала на томе, него желе да наплате ратну одштету,
да кажу да је Србија починила агресију на Косово.
 
 
Објашњавајући зашто је у име Владе представио извештај, он је рекао да је дошао у
парламент јер су посланици то тражили, а они из опозиције су говорили да не сме да се
појави, "да не сме да изађе на мегдан никоме".
 
 
Према његовом мишљењу, неки су хтели да му у Скупштини приреде јавно суђење, али у
томе нису успели.
 
 
15:35
 
 
Небојша Зеленовић: Нема шансе да се решење нађе у наредних пет-шест година
 
 
Шеф посланичке групе Морамо - Заједно Небојша Зеленовић изјавио је да је државни и
интерес свих грађана да се нађе решење за Косово, али да нема изгледа да се то деси у
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наредних пет - шест година.
 
 
Зеленовић је, на седници Скупштине Србије, оценио да власт води политику популизма и
кукавичлука, а да време не ради за Србију.
 
 
Не успевамо од 2013. године до сада да направимо стратешки договор са Западом, како
да се овде нормализује ситуација, констатовао је он и додао да ће у будућности бити
много теже него данас, као што је данас теже него пре девет година.
 
 

Зеленовић је поручио да ће због чињенице да у извештају Владе о Косову нема кључних
ствари посланици Морамо - Заједно гласати против његовог усвајања.

  

15:23
  

  Владимир Орлић: Скупштина ће радити до 23 часа    Председник Скупштине Србије
Владимир Орлић изјавио је да ће парламент који расправља о Косову данас радити и
после 18 сати.     "Оријентацио
но, како изгледа и до 23 часа", рекао је Орлић.
 
 

Како је раније најављено, седница би могла да се настави и сутра

  

14:58

  

Борис Тадић: Скривена камера?

  

Председник Социјалдемократске странке Србије (СДСС) Борис Тадић, запитао се да ли
је седница Скупштине Србије, на којој се расправља о ситуацији на Косову, заправо
скривена камера.
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"Вучић каже да је он једини смео да постави црвену линију немачком канцелару у вези с
Косовом! Да ли је данашња седница скупштине скривена камера?!", навео је Тадић на
Твитеру.

  

Бивши председник Србије Борис Тадић је при крају свог мандата одбио предлог
тадашње немачке канцеларке Ангеле Меркел да потпише документ познат као
Бриселски споразум.

  

14:02

  

Александар Вучић: Флоскуле о криминалцима на северу користе непријатељи
Србије

  

Одговарајући Радомиру Лазовићу, Вучић је рекао да су оптужбе за криминалце на
северу Косова флоскула коју користе непријатељи Србије из иностранства, подстакнути
овде у земљи, а без икаквих доказа, како би се ослабила одбране српског народа на
Косову.

  

Он је додао да на личне увреде Лазовића неће да одговара, али да, због грађана Србије,
мора да објасни да се његова и имовина чланова породице није увећала, да се не бави
криминалом, али да би коалиција коју Лазовић представља требала да грађанима
покаже рачуне - ко им даје новац и финансира их.

  

14:01

  

Стефан Кркобабић: Ми који аплаудирамо Вучићу смо оптужени да смо пуцали у
некога

  

Посланик ПУПС-а Стефан Кркобабић изјавио је су посланици владајуће већине
оптужени да су "пуцали на некога".
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"Каква је ово данас расправа међу нама? Шта се ово са нама дешава данас. Доживео
сам да у Скупштини неки људи кажу: 'Ви што аплаудирате Вучићу, ви сте пуцали у
некога'. Ови људи овде су пуцали у некога? У кога сам ја пуцао? У кога је пуцао Влада
Ђукановић, Марјан Ристићевић, Ђорђе Милићевић. Трагедију једне породице и човека
користимо за политички обрачун. Ако је то коректно, онда више ништа нема смисла. Ко
ми не верује, нека погледа стенограм", рекао је он.

  

13:54

  

Александар Вучић: ЕУ више није онако пожељна

  

У бајке не верујем и не мислим да је Европска унија онако пожељно место као што је
некада била, изјавио је Вучић.

  

Он је током скупштинске расправе рекао да ниједан његових одлазака на дијалог у
Брисел "није био скопчан ни са чим лепим".

  

Што се тиче раније потписаних споразума Србија као држава мора да их поштује,
истакао је Вучић, "не можете да се понашате као Курти и да кажете да нећете да
поштујете оно што је раније урађено".

  

Вучић је упитао како је могуће не поштовати оно што су потписале раније Владе Србије и
како је могуће да држава тврди да је озбиљна а не поштује оно што су потписале раније
Владе.

  

Упитао је да ли би Србија требало да се одрекне свог пута у ЕУ и ко ће Србију и
инвестиције у њој у том случају да заштити.

  

 15 / 21



Расправа у Скупштини о КиМ: Вучић: Нисмо погазили Устав Бриселским споразумом. Алексић: Политичке пароле и празне приче власти о Косову. Обрадовић: Има ли овде неко да је за независно Косово? Јовановић: Политика Београда неминовно води губитку Косова
уторак, 13 септембар 2022 19:30

Вучић: Поштовани рокови из Вашингтонског споразума

  

Вучић је рекао да су и Београд и Приштина поштовали рок од годину дана предвиђен
Вашингтонским споразумом да они неће тражити признања у међународним
организацијама, а да Србија неће водити кампању против тога.

  

Прошло је годину дана, они говоре да подносе захтеве за пријем у међународне
организације. Оног дана када буду објавили да су негде примљени, ми ћемо показати
тих седам отпризнања, а надам се и осмо, најавио је Вучић.

  

Одговарајући на примедбе Шаипа Камберија, Вучић је рекао да Косово није независна
држава и да Срби на северу Косова немају исти статус као Албанци на југу централне
Србије.

  

Представљате све као да је Косово независна држава, да ту нема ништа спорно, већ је
само реч о билатералним споразумима којима се успоставља једнакост и истоветност
права Срба и Албанаца у две независне државе, а то није тако, рекао је Вучић.

  

Спреман сам увек да саслушам сваку аргументацију и учиним све што је могуће да
помогнем напретку и развоју албанске заједнице на територији Србији, али ако сте себи
нешто опростили и нама то учините, рекао је Вучић.

  

Он је оценио да је истина да се недовољно улаже у општине на југу Србије, али да ће се
радити више на инвестицијама.

  

Вучић је захвалио на речима посланика Савеза војвођанских мађара Балинта Пастора,
који је указао на добре односе Срба и Мађара, додајући да је то резултат преданог рада
његовог оца и лидера СВМ Иштвана Пастора.

  

Вучић је рекао да Србија неће уводити санкције Русији, јер она брани интересе Београда
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у Савету безбедности Уједињених нација, напомињући да је тешко водити такву
политику.

  

13:42

  

Вучић: Нити сам беба, нити лутам

  

Вучић је одговорио и на стих који му је упутио Лазовић: "Ти луташ Бебо, скренуо си с
пута бебо...".

  

"Ја вам честитам на томе, то је, рекао бих, нешто што ће ући у анале Скупштине - да у
расправи о КиМ људи слушају о томе: "Ти луташ бебо, скренуо си с пута бебо'. Ја мислим
да је то највиши степен одговорности који сте могли да покажете баш у расправи око
КиМ. Нити сам беба, нити лутам, већ имам своју политику. А што се тиче вас, ваша
политика је лоша, ни мало није наивна, ни невина, већ је веома опасна по интересе
Србије, зато што би ви нашу земљу оставили без струје и рударе без посла оставили",
рекао је он.

  

13:40

  

Вучић одговорио Лазовићу: Ваша политика је независно Косово

  

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је политика Радомира Лазовића
“независно Косово”.

  

“Кад кажете да Брнабић није ишла на Косово, то не зависи од нас, управо због
споразума о слободи кретања за долазак високих званичника.. На личне увреде нећу да
вам одговарам, али ћу да вам одговорим због грађана Србије. Десет година сам на
власти, а моја имовина се није увећала, а што се вас тиче - молим вас покажите рачуне
ко су они који вам дају новац”, рекао је Вучић.
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13:29

  

Обрадовић: Казнити сваког ко Косово назива независном државом

  

Шеф посланичке групе Двери - Патриотски блок Бошко Обрадовић затражио је прекид
дијалога са Приштином у Бриселу и промену преговарачке платформе, јер Србија више
не води са 5:0, како је изјављивао некадашњи директор Канцеларије за Косово и
Метохију Марко Ђурић, него губи са 0:15.

  

Шта сте то испреговарали у корист српског народа на Косову и државе Србије. Једина
ствар у нашу корист из Бриселског споразума - Заједница српских општина, није
примењена, а све остало у корист Албанаца јесте, истакао је Обрадовић притом
користећи погрдни израз "Шиптари".
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  Лидер Двери затражио је консензус и постизање јединства у одбрани Косова и његовомочувању у саставу Србије.  Он је упитао и зашто Заједница српских општина, ако Срби треба да је формирају, јошније направљена.  Али ако треба да буде формирана по Уставу и законима лажне државе Косово, да ли митиме признајемо Косово. Не пристајемо на такву Заједницу која ће да потврдинезависност Косова, поручио је он.  Обрадовић је нагласио да Србија треба да заборави пут у Европску унију, јер ће у томпроцесу морати да призна Косово, јер недавно поменута "нова арматура" значи управуто.  Он је затражио и законске санкције и кажњавање за сваког ко у јавном простору уСрбији назива Косово независном државом.  13:27  Лазовић: Вучић у време НАТО бомбардовања бирао завесе за нови стан  Радомир Лазовић, шеф посланичке групе рекао је да је Вучић, за време НАТОбомбардовања, бирао завесе за нови стан. Он је рекао да шеф српске државе држимонопол над питањем Косова у јавности.  
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  “Данас овај извештај Владе брани председник, човек који је иначе противуставноузурпирао све полуге моћи у друштву, па ваљда не чуди што је преузео и посаопремијерке, а препрека му није ни пословник Скупштине који је на овај начин прекршио.Изгледа да више не може да се одлучи да ли је председник или је премијер. Као штостих једне популрне песме каже: “Ти луташ бебо, скренуо си с пута бебо”, навео је он.  13:17  Дачића изнервирао Бошко: Срам те било, ти мени да кажеш да се не јављам  Током обраћања председнику Србије, Бошко Обрадовић, лидер покрета Двери, рекао једа шеф српске државе прича бајке кад говори о уласку у ЕУ. Он је током свог говорапоменуо и лидера СПС, Ивицу Дачића, рекавши да нема право да се јављам, јер је,према Обрадовићевим речима, био у влади Бориса Тадића.  "Ви сте влада континуитета са владом Бориса Тадића. А колега Ивица Дачић је седео уТадићевој и у вашој Влади и боље да се више не јавља”, рекао је Обрадовић.  То је, по свему судећи, изнервирало Дачића који је добацио Обрадовићу са свог места.  13:05  Обрадовић: Председниче, ви причате бајке  Обрадовић је рекао Вучићу да прича бајке кад говори да ће Србија ући у Европску унију..  “Ви сте највећа бајка са том причом. Ми никада нећмо ући у ЕУ. Веома је важно што стерекли да ЗСО неће бити формирана по Уставу Косова. Изузетно подржавам вашуподршку СПЦ, али ви сте на власт дошли обећањем да ћете поништити споразуме БоркаСтефановића, а не само да их нисте поништили, него сте отишли и даље у њиховојпримени и даље се на њих позивате. Ви сте влада континутита са владом БорисаТадића. А колега Ивица Дачић је седео у Тадићевој и у вашој Влади и боље да се вишене јавља”, рекао је Обрадовић.  12:57  Вучић оптужује Обрадовића: Добили сте ветар у леђа 2011. да узимате гласове СНС  Вучић је оптужио Обрадовића да је 2011. године има "ветар у леђа свих медија", јер је,како каже, требао да узима гласове напредњацима.  "Знамо ко је све то омогућавао. Ћутали сте и нисте чак осудили напад и хапшења Србакоји су учествовали у растурању првих кућа и барака које су Албанци постављали насеверу КиМ који су требали да представљају нови гранични прелаз. Тада сте пустили дати људи буду хапшени и прогоњени, а они су хтели да им не буде албанска чизма насеверу КиМ и зато су то срушили. То је трајало три дана, а након тога су наше власти,заједно са међународним фактором, под великим притиском, донели одлуку да на томместу, Јарињу и Брнајку, направе те прелазе. Али да једном рашчистимо, нисмо то миурадили, него ви и то је велика разлика ", рекао је Вучић.   12:44  Пастор: Проблем није у српском народ  Шеф Посланичке групе Савеза војвођанских Мађара Балинт Пастор рекао је да жели даизрази поштовање и дивљење представницима српског народа који живе на Косову иМетохији, уз напомену да имају разумевање за сваку врсту подршке коју добијају одпредседника Србије и државе.  Историја и велике силе, са времена на време, кажњавају мале народе у бројчаномсмислу. Мађари су се пре 102 године суочили са Тријанонским мировним диктатом, кадасе 3,3 милиома Мађара пробудило у другој држави и пролазили су све што Срби пролазена Косову и Метохији протеклих година, рекао је Пастор у Скупштини Србије.    Мађари су се пре 102 године суочили са Тријанонским мировним диктатом, када се 3,3милиома Мађара пробудило у другој држави и пролазили су све што Срби пролазе наКосову и Метохији протеклих година    Подсећајући на сада веома добре односе Срба и Мађара, Пастор је рекао да ако имакомпромиса и отвореност, могуће је историјско помирење.  Без тога нема мира, стабилности и безбедности. Овај наш договор може да послужи каопреседан и у неким другим релацијама, указао је Пастор и додао да овајсрпско-мађарски договор и преседан показује да проблем није у српском народу.  Ако је српско политичко руководство упоставило добре односе са мађарским, онда можеи са другима. Надам се да ће доћи до некаквог компромисног решења и пружамоподршку и помоћ, рекао је Пастор.  Пастор је рекао да не улази у перформансе опозиције, али да је он припадник српскогнарода, никада не би изводио перформансе како то чине поједини посланици опозицијекоји стоје у сали, јер су им други заузели места, а ту су њихови сународници са Косова,који не знају шта ће их дочелати кад се врате кући.  Било би ме срамота, додао је Пастор.  12:40  Вучић одговара Обрадовић: Света земља, па се наједете јагњетине и прасетине  Вучић је затим одговорио Бошку Обрадовићу, рекавши да му је веома драго што имаприлику да одговори на бројне неистине и паушалне оцене, које се, како каже, лакопримају.  “Нисмо погазили Устав Бриселским споразумом. Уставни суд се изјаснио, нисте изнелиистину господине Обрадовићу. Даље сте рекли да вам смета кад говорим о митовима,фантазмагоријама, јер је најлакше рећи да је то наша света земља. Шта сте ви? ВишеСрбин него ја? Ви знате да кажете света земља, а ја не знам да кажем? Знам да токажем и могу да поновим то хиљаду пута. Какве то везе има са реалношћу, какве то везеима са животом људи? Наша света земља, па онда одем у кафану да се наједемјагњетине и прасетине”, одговорио је Вучић Обрадовићу.
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  12:35  Вучић: Камбери користи "Куртијеву мантру"  Вучић се осврнуо на изјаву Камберија да Албанци на југу Србије треба да имају истаправа као Срби на КиМ.  “То је Куртијева мантра, иначе. За тим посежете да бисте рекли да је Косово независнадржава и да ми само треба да решимо билатереалним споразумима истоветност правакоје ће да уживају Албанци и Србу у две независне државе”, рекао је он.  12:30  Вучић: Зашто Камбери ћути о убиству породице Шутаковић  Вучић је, одговарајући на излагања посланика, најпре прокоментарисао говор ШаипаКамберија.  “Мени ништа није сметало у говорима народних посланица, јер сви имају право да говорешта желе. Што се тиче вас, господине Камбери, захвалан сам вам на неколико стварикоје сте рекли. Неретко говорите у својим наступима како треба да се суочимо са својомпрошлошћу и да би требало да осудимо злочине над Албанцима. Немам ништа против даосудим злочине над Албанцима, где год да их је било. Ви неретко користе случајСеранде Богујевци, али нећете да кажете да су сви који су учествовали у том нападуосуђени правоснажним пресудима у правосудном систему Србије. Истоворемено,прећуткујете и нећете да нам одговорите ко је убио породицу Шутаковић у Ђаковици. Отоме гласно ћутите и никада се о томе не изјашњавате. Као што видите ви иматенеретко проблем да укажете на то шта се догодило породици Шутаковић или што седогодило српској деци на Бистрици”, рекао је он.  12:12  Обрадовић: Има ли овде неко да је за независно Косово  Шеф посланичке групе покрета Двери рекао је неопходан консензус и пуно националноједниство за очување Косова у саставу Србије. Он је питао да ли у парламенту иманекога ко је за признање Косова.  “Ако нема, онда верујем да, уз различите ставове, ми можемо веома лако да сесагласимо око даљег пута где треба да идемо. Мислим да је то циљ ове седнице - даподвучемо црту и да идемо новим путем који ће сведочити национално јединство ипоштовање Устава Републике Србије”, рекао је Бошко Обрадовић.  11:55  Посланик Заветника о Камберију  Посланик Заветника Драган Николић такође рекламирао повреду пословника, рекавшида је Орлић морао да прекине "тираду посланика из Бујановца".  "Он стално, некажњено, помиње некакву Прешевску долину која постоји само уизмишљеној географији", рекао је он.  11:49  Двери се буне због говора Камберија  Милан Јаковљевић из Двери рекламирао је повреду пословника, тражећи од Орлића дареагује на тврдње Шаипа Камбери да је Косово независна држава.  11:39  Камбери: Неопходна нормализација односа Србије и Косова  Народни посланик Шаип Камбери каже да је обновљено интересовање САД за ЗападниБалкан и преговоре Београда и Приштине значајан за ток дијалога.  “Последњи договор између Косова и Србије је нови моментум који треба искористити каонаставак дијалога до коначне нормализације односа”, рекао је он. Камбери сматра да суинтереси Срба и Албанаца у изајамној сарадњи.  “Нема никакве дилеме да пресудни услов за те односе јесте нормализација односа саКосовом”, каже он.  11:32  Микетић: Ако можемо да решимо проблем са седењем  Народни посланик Ђорђе Микетић рекао је да посланичкој групи "Заједно-Можемо" нијеомогућено да седну на места на која су предвиђена.  "Ако можемо ово да решимо некако данас - како бисмо могли да учествујемо у раду. Аконе, снаћи ћемо се", навео је он.  11:31  Алексић: Да ли је Вучић добио наш предлог резолуције  Шеф посланичке групе Народне странке, Мирослав Алексић, питао је Вучића да ли једобио предлог резолуције коју је Народна странка предала Скупштини Србије.  “Материјал смо добили јуче. Нисам сигуран да је председник упознат са тим да јеНародна странка дала предлог резолуције о Косову. У свом обраћању сада је тражиопредлог. Ја сад не знам, ако је председник то добио, зашто није на дневно реду. Аконије, ја бих му то доставио”, завршио је Алексић и потом упитао Вучића да ли је добиопредлог резолуције.  Почела расправа, представници посланичких група имају реч  Председници посланичких група позвани су да узму реч у расправи. Први за говорницомје био Шаип Камбери, а потом Балинт Пастор.  На почетку скупштинске расправе опет је било спорења око седења. Дошло је дополемике између Александра Јовановића Ћуте (Морамо-Заједно), Владимира Орлића иЂорђа Микетића (Морамо-Заједно).  Видети још:   Вучић на посебној седници о КиМ: Одоговрна политика не може да почива намитовима. Важно је да људима понудимо шта је реално и шта је могуће. Никада нећу нипосредно ни непосредно признати независност Косова  (РТС-Нова.рс-Н1)  
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