
Ђорђе Вукадиновић: Стефановић да каже којом брзином je ишло возило Зорана Бабића приликом несреће код Дољевца и ко је снимао састанак представника опозиције са страним дипломатама
уторак, 12 фебруар 2019 20:15

Ђорђе Вукадиновић из посланичке групе "НС - Покрет за спас Србије" затражио је
од министра Небојше Стефановића да саопшти којом брзином се кретао аутомобил
Коридора Србије у тренутку саобраћајне несреће на наплатној рампи код Дољевца,
као и како су у медије доспеле фотографије састанака представника опозиције са
страним дипломатама.

  

  

На конференцији за новинаре у Скупштини Србије, Вукадиновић је рекао да се у првом
случају очигледно покушава минимализовање инцидента са смртним исходом, у којем је
учествовао директор Коридора и функционер Српске напредне странке (СНС) Зоран
Бабић, и да је цео случај обавијен велом мистерије, што не би смело да се дешава.

  
  

Којом брзином је ишло возило и како је могуће да је то представљено као инцидент у
којем су се кретали 50 километра на сат? 
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"Није овде реч о таблоидном лешинарењу, већ о легитимном интересовању јавности
о инциденту у којем је учествовао представник власти. Којом брзином је ишло
возило и како је могуће да је то представљено као инцидент у којем су се кретали
50 километра на сат? Ишло се на умањивање, као да то возило није било актер
несреће у којој је једна особа погинула а друга тешко повређена. То је питање од
јавног интереса ", рекао је Вукадиновић.

  

По питању фотографија које су се појавиле у неким таблоидима, Вукадиновић је рекао
да му је јасно да постоје службе које прате активности дипломата, али да је скандалозно
то што такве фотографије излазе у јавност, тим пре што су праћене претећим
коментарима представницима опозиције.
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Вукадиновић је навео да се не ради о бизарном инциденту из таблоидне праксе, јер је
очигледно да их није сликао папарацо, већ да је неко из тајних служби доставио
фотографије у јавност са циљем клеветања опозиције, заборављајући да су се те исте
дипломате виђале и са представницима СНС док нису били на власти и да се готово
свакодневно састају са представницима садашње власти у Влади и другим државним
институцијама.

  
  

Важне институције саучествују у кампањи владајуће странке и не служе ономе чему би
требало по закону, него борби против опозиције која се означава као непријатељ

    

"Заједнички именитељ те две ствари је озбиљна сумња да постоји уплитање
осетљивих институција ове земље у дневно политичку арену. Важне институције
саучествују у кампањи владајуће странке и не служе ономе чему би требало по
закону, него борби против опозиције која се означава као непријатељ...То је оно
што брине а не шта је било на менију приликом неког сусрета ", рекао је
Вукадиновић.

  

Он је поновио оцену да је парламент Србије изгубио своју основну функцију и да
опозиција не треба да учествује у тој симулацији демократије, иако је додао да не
искључује могућност да ће се појавити у сали ако се буде расправљало о некој важној
теми, попут Косова или промене Устава, или ако нађе за сходно да одговори на неку од
бројних прозивки представника власти.

  
  

Бојкот је легитимна форма парламентарне борбе. Та пракса носи ризике за оне који за
њом посежу, али нема сумње да у овом облику Скупштина не обавља своју функцију

    

"Бојкот је легитимна форма парламентарне борбе практикована током година. Та
пракса носи ризике за оне који за њом посежу , али нема сумње да у овом облику Ск
упштина не обавља своју функцију и да је сада само питање како ћемо на то
реаговати. Ја мислим да ако се настави са оваквом праксом, опозиција неће
учествовати у пленуму, али су друго форме могуће. Једна од тих форми је и
институција посланичких питања
", рекао је Вукадиновић.
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(Бета) 
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