
Бошко Обрадовић: Небојша Зеленовић не може остати у Савезу за Србију - уколико изађе на локалне изборе у Шапцу
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Председник Двери Бошко Обрадовић изјавио је да градоначелник Шапца и лидер
странке Заједно за Србију Небојша Зеленовић не може остати у Савезу за Србију,
уколико изађе на локалне изборе у Шапцу.

  

  

„СЗС има заједнички став: Ко жели да изађе на Вучићеве лажне изборе, од
републичког, преко покрајинског, до локалног нивоа, има на то право, али наравно не у
оквиру СЗС и не може бити део јединствене српске опозиције која бојкотује изборе на
свим нивоима“, рекао је Обрадовић новинарима у Чачку.

  

„Ствар је веома једноставна и не видим никакав проблем“, рекао је он.

  

Он је оценио да је мигрантска политика актуелне власти доживела неуспех и да је
Србији потребна нова мигрантска политика.
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„Кријумчарским путем, кршећи све наше законе, свакога дана у Србију улазе нови
мигранти, али из Србије више не могу даље јер су затворене све границе према
Мађарској, Румунији, Босни и Херцеговини и Хрватској. Они једноставно не могу ни
напред ни назад и остају у Србији, што тражи потпуно нови приступ мигрантској кризи и
нову политику по овом питању“, рекао је Обрадовић на конференцији за новинаре у
Чачку.

  

Он је оценио да је време за преиспитивање политике актуелне власти према мигрантској
кризи која, према његовој оцени, носи озбиљне безбедносне и сваке друге опасности за
све грађане Србије.

  

Обрадовић је додао да је досадашња политика председника Србије Александра Вучића
за Двери „апсолутно неприхватљива“.

  

„Идеја Александра Вучића и актуелне власти СНС да наши људи одлазе из Србије, а да
мигранти долазе у Србију је опасна идеја која мења структуру становништва у Србији и
носи бројне безбедносне и друге ризике“, рекао је Обрадовић.

  

Он је подсетио да је 20. октобра 2017. године Министарство унутрашњих послова
доставило одговор на посланичко питање републичког посланика Двери Марије
Јањушевић у коме се наводи да је укупан број тражилаца азила у Републици Србији од
1. јула 2011. до 31. децембра 2016. године био 618.412 страних држављана.

  

„Шта ће се десити ако део њих који не буду добили азил у западно-европским земљама
по постојећем домаћем Закону о реадмисији буду враћени у Србију, јер су овде
регистровани као тражиоци азила“

  

Он је од актуелне власти затражио да одговори зашто је некадашњи републички
Комесаријат за избеглице преименован у Комесаријат за избеглице и миграције, зашто
су српске избеглице са ратом захваћених подручја из бивше Југославије и интерно
расељена лица са Косова на тај начин изједначене са мигрантима из Авганистана,
Пакистана, Ирака, Ирана, Сирије.
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Обрадовић пита и зашто су све локалне самоуправе у Србији добиле налог да доносе
локалне акционе планове о „унапређењу положаја миграната у потреби без утврђеног
статуса и тражилаца азила за период до 2021. године“, у истом пакету са решавањем
проблема српских избеглица.

  

„Да ли је тачно да је Влада Србије потписала уговор са Владом Аустрије о враћању свих
оних миграната који не могу да добију азил у Аустрији назад у Србију, као што тврди
бивши аустријски министар унутрашњих послова Херберт Кицкл, и да ли постоје исти
овакви уговори са другим земљама западне Европе“, питао је Обрадовић.

  

Он пита и да ли је тачно да је у нови Закон о доприносима за обавезно социјално
осигурање уврштен нови члан којим се смањује основица доприноса за запослене и за
послодавце за тзв. „новонастањеног обвезника“, као и да се ови недостајући доприноси
за обавезно социјално осигурање за ова „новонастањена“ лица плаћају из буџета
Републике Србије и на кога се то односи.

  

Обрадовић је најавио да ће Двери у четвртак у Скупштини Србије на посебној
конференцији за медије представити „Сретењску резолуцију Двери“ о новој мигрантској
политици.

  

(Бета)
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