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Народни посланик Демократске странке Балша Божовић присуствовао је предавању
високог функционера СНС Александра Мартиновића у Вишој медицинској школи у
Ћуприји и, како је саопштила ДС, подсетио га на "девет професорки које су због њега
остале без посла у тој школи".

  

  

"Божовић је у 11 часова сачекао функционера СНС Александра Мартиновића на
његовом предавању у Вишој Медицинској школи у Ћуприји. У тој школи девет жена је
остало без посла, а на њихова места су као предавачи дошли Александар Мартиновић,
Иван Бошњак, Дарко Лакетић и Владимир Орлић као функционери СНС. Божовић је као
представник грађана дошао да пита управу и Мартиновића лично, који се појавио у 11:15
часова пред празном учионицом у којој није било студената, да ли их гризе савест што
девет професорки нема егзистенцију и не могу да прехране своје породице", наводи ДС
у саопштењу.

  
  

Evo jedan deo snimka gde ''profesor'' Martinovic iz @sns_srbija  razgovara sa svojim
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https://twitter.com/sns_srbija?ref_src=twsrc%5Etfw
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studentima u Visokoj medicinskoj skoli u Cupriji....
@Balshone
carski odradio. 
pic.twitter.com/9OrShAq7j5

  — Ivan Krstić  Krcko (@krckoLE) May 25, 2019    

Божовић је, како је саопштила ДС, повишеним тоном питао "како вас није срамота и како
можете да живите са тим".

  
  

Ovde je Martinović  rekao za sebe da je los covek...
  Dobro je kad priznaju...
  
  Mislim da su ovi iz @sns_srbija  u rasulu sa pameću.... pic.twitter.com/hcGvlNd7PV

  — Ivan Krstić  Krcko (@krckoLE) May 25, 2019    

"Он је оптужио Мартиновића да му је ово пета плата, док жене предавачи из Више
медицинске школе које су отпуштене, више немају ни за основно преживљавање", додаје
се у саопштењу.

  

(Н1)
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