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 Лидер Двери Бошко Обрадовић рекао је у Горњем Милановцу да су најновије изјаве
власти о побољшањима изборних услова обична фарса и лаж.

  

  "Не пада нам на памет да учествујемо на изборима. Ништа се заправо није десило и
никакве промене нема. Само је све горе за сваког ко другачије мисли од ове власти.
Свако ко се усуди да критикује ову власт бива разапет у режимским медијима", рекао је
Обрадовић на трибини у Горњем Милановцу, пренеле су Двери.   

Како је у саопштењу наведено Обрадовић је поновио да је став Савеза за Србију да се
на изборима не учествује и додао да је највећа превара изјава председника Србије и
лидера Српске напредне странке Александра Вучића о томе да је попустио опозицији и
да је дао и више него што је опозиција тражила.

  
  

Ништа се заправо није десило и никакве промене нема. Само је све горе за сваког ко
другачије мисли од ове власти. Свако ко се усуди да критикује ову власт бива разапет у
режимским медијима

    

"Ми имамо посла са ненормалном влашћу. Наши медији нису нормални. Ево тврде да ће
променити чланове РЕМ, а можемо очекивати да уместо Оливере Зекић поставе на
пример Драгана Вучићевића, а у Надзорном одбору биће Марко Атлагић или Маријан
Ристичевић", рекао је Обрадовић.

  

Он је рекао да део опозиције наставља кампању бојкота, суботње протесте, градјанску
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непослушност и блокаду државних институција које не раде свој посао, и оценио да је
власт "уздрмана".

  

"Само треба наставити, издржати и успећемо да се изборимо за слободне и поштене
изборе", закључио је Обрадовић, а пренеле су Двери.

  

Поводом данашњег отварања радова на Моравском коридору Обрадовић је рекао да
није започета још једна капитална инвестиција и инфраструктурни пројекат већ још
једна "капитална крадја", наводећи да је управо у тој области највише намештених
тендера и уговора, и пребацивања народних пара у џепове фирми блиских СНС.

  

Говорећи о афери с трговином оружја повезаном с ваљевском фабриком "Крушик",
Обрадовић је затражио хапшење министра унутрашњих послова Небојше Стефановића
и његовог оца Бранка, и позвао присутне да потпишу петицију за ослободјење
Александра Обрадовића који је указао на злоупотребе, додаје се у саопштењу.

  

(Бета)
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