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Дана 11.05.2017.године председница Народне скупштине Републике Србије је са         
очигледном намером да онемогући посланика Сашу Радуловића да користи своје право           
да образложи предлог за допуну дневног реда користећи тренутак када је народни            
посланик на кратко напустио салу да прочита његов Предлог ван званичног редоследа            
тачака дневног реда.  

 
Недолична и незрела намера председнице парламента да спречи посланика Сашу          

Радуловића да образложи Предлог за њену смену представља флагрантну злоупотребу          
овлашћења и то са разлога што је цитирани Предлог био заведен као 69. (од укупно 69.                
тачака односно последњи) прочитан на самом почетку заседања.  
 

ДОКАЗ: 1. Копија е-парламента Народне скупштине Републике Србије о прегледу  
                  седнице и предложеним тачкама дневног реда, у прилогу.  

  2. Стенографске белешке Треће седнице Првог редовног заседања  
                  Народне скупштине Републике Србије у 2017. године,  
                  прибавити службеним путем.  
 
Да председница НС Маја Гојковић произвољно прозива говорнике по предложеним          

тачкама дневног реда говори и чињеница да се прво чита нпр. 52. тачка дневног реда а                
после тога 43. тачка дневног реда. 

 
ДОКАЗ: Копија е-парламента Народне скупштине Републике Србије о прегледу  
              седнице и предложеним тачкама дневног реда, у прилогу. 
 
На наведен начин председница Народне скупштине злоупотребом свог овлашћења         

онемогућава политичке неистомишљенике да користе своје Уставом гарантовано право и          
да изнесу своје мишљење стварајући лажну представу да исти нису пристуни у сали.  

 



Наиме, дана 10.05.2017.године народни посланик Саша Радуловић је поднео         
Предлог за допуну дневног реда којим је предложио да се предложени дневни ред Треће              
седнице Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. години,           
заказане за 11. мај 2017. године, допуни Предлогом за разрешење председнице Народне            
скупштине Маје Гојковић.  
 

ДОКАЗ: Предлога за допуну дневног реда заведен под бројем: 01 06-1255/17  
                          од 10.05.2017.године, у прилогу. 
 

Систем е-парламента Народне скупштине Републике Србије омогућава преглед        
седнице Народне скупштине и то тако да се омогућава праћење тачака дневног реда које              
су у току и то на начин да се преко истог у реалном времену може пратити који редни број                   
је конкретна тачка дневног реда (1,2,3 итд), који је статус те тачке            
(размотрена/неразмотрена), ко је говорник по предложеној тачки дневног реда и коначно           
који је резултат гласања по тој тачки дневног реда. Овакав систем омогућава да се прати               
ток заседања као и да се обједињено види редослед предложених тачака дневног реда. 

 
Имајући горе наведено у виду, а сходно одредби члана 287. став 4. Пословника             

Народне скупштине захтевам од председнице Народне скупштине Мајке Гојковић да ми           
писмено одговори и исти одговор достави у року не дужем од 15 дана у складу са                
Пословником, а на следеће околности: 

 
- Који редослед говорника по пријављеним тачака дневног реда је имала          

председница народне скупштине за седницу Првог редовног заседања        
Народне скупштине Републике Србије у 2017. Години? 

- Под којим редним бројем је био заваден Предлог за допуну дневног реда            
народног посланика Саше Радуловића? 

- Како и због чега се редослед говорника и тачака дневног реда који је             
приказан на е-парламенту разликује од истог редоследа говорника и тачака          
који чита председница НС Маја Гојковић? 

- Због чега председница НС Маја Гојковић прозива пријављене говорнике по          
предложеним тачкама дневног реда другачије односно по слободном        
избору а не по редоследу како су заведени? 

- Које критеријуме председница НС Маја Гојковић користи када прескаче         
поједине пријављене говорнике и тачке дневног реда тако да нпр. прво чита            
52. тачку дневног реда а после тога чита 43. тачку дневног реда? 

 
 
          Посланичка група 

“Доста је било” 
 

____________________________ 
         САША РАДУЛОВИЋ 


