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По наређењу Милорада Додика вечерас су ухапшени  Влада Мандић и Адам Шукало,
функционери СНС-а Александра Вучића, преноси бањалучки новинар Слободан
Васковић.

  

  

Они су, навео је Васковић на свом блогу, лишени слободе без икаквог ваљаног разлога и
приведени у просторије МУП РС.

  

Тврди се да се налазе у Управи криминалитичке полиције МУП РС на саслушању.

  

“Све ово показује огромну нервозу Милорада Додика који је потпуно изгубио компас и
кренуо у насилни обрачун и то са припадницима СНС-а Александра Вучића који су
пореклом из БиХ/РС”, навео је.
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И Шукало и Мандић су чланови Главног одбора СНС-а, а у прошлом сазиву Народне
скупштине Србије, Шукало је био посланик, указује Васковић подсећајући да је раније
писао да је “Додик спреман на насиље, а овим актом је то врло брутално показао, јер су
Мандић и Шукало приведени без икаквог разлога”.

  

Шукало је, подсетимо, недавно хвалио Вучићев говор на Генералној скупштини УН
навеодећи да је „историјски“.

  

„Ако будемо оцењивали са одређене временске дистанце видећемо да је то био
историјски говор. „Не знам да је било ко у региону или у Европи, био толико спреман да
се аргументовано и брани, а и да износи контрааргументе само и искључиво истином.
Председник Вучић није у свом говору ништа друго рекао, до истину, а истина је
најскупља српска реч“, рекао је Шукало.

  

Мандић је био Вучићев човек за изборе у Црној Гори, тачније локалне изборе у Никшићу
прошле године када је био и хапшен. Такође, недавно је виђен у Будви „по задатку“,
писали су црногорски медији, пред предстојеће октобарске локалне изборе.

  

Како преноси  БН , разлог хапшења није познат, али се сумња да је у питању акција
сузбијања куповине гласова на тој територији.

  

Шукало је бивши посланик СНС у Скупштини Србије, док је Мандић некадашњи српски
рукометаш. И Шукало и Мандић су чланови Главног одбора СНС Александра Вучића.

  

(Данас, Нова.рс)
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https://www.rtvbn.com/4032715/dodikova-policija-hapsi-vuciceve-ljude-u-banjaluci

