
Бошко Обрадовић: Закон о спречавању корупције, неће спречити корупцију, Српска напредна странка је извор корупције у Србији
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Председник покрета Двери Бошко Обрадовић оценио је да ни предложени закон о
спречавању корупције, о коме посланици данас расправљају, „неће спречити корупцију“,
као и да је „извор корупције у Србији Српска напредна странка“.

  

  

„У закону о спречавању корупцији нема никаквог спречавања корупције. И по постојећим
законима и по новом закону не видим да се корупција у Србији на било који начин
спречава из једноставног разлога, јер су једно закони који се доносе, а друго је
спровођење закона којег нема“, рекао је Обрадовић на конференцији за новинаре у
Скупштини Србије.

  

Он је нагласио да јавност и даље не зна ко је финансирао кампању председника Србије
Александра Вучића „Будућност Србије“. „Ако је финансирала Српска напредна странка
онда је председник злоупотребио свој положај и водио функционерску кампању уместо
страначку. А ако је то буџет Србије – онда је злоупотребио буџет који пуне сви грађани и
искористио га за своју страначку кампању“, рекао је Обрадовић.
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Он је навео и да посланици данас не расправљају о такозваном „Тијанином закону“, како
је најављено, јер се ради о предлогу Владе Србије, а не о предлогу Фондације „Тијане
Јурић“, који су грађани подржали потписима.

  

„То је само још један у низу доказа да је ова власт уставорушитељска и да су све
државне институције узурпиране од стране једне странке и једног човека, да се крше
све законске и уставне процедуре и да је и ово дошло на дневни ред само због притиска
јавности и протеста“, рекао је он.

  

Обрадовић је оценио да су ефекти вишемесечних протеста „1 од 5 милиона“ огромни, јер
су довели до буђења опозиционе јавности и спремности на политичке промене у Србији.

  

„Добили смо храброст грађана да изађу на улице против једног репресивног система
који их због тога кажњава. Добили смо уједињену опозицију која је стала иза
заједничких захтева за фер и поштене изборе“, истакао је Обрадовић.

  

Говорећи о позивима власти на дијалог у парламенту, Обрадовић је поновио да је
опозиција заинтересована за разговоре са властима о слободи медија и обезбеђивању
услова за фер и поштене изборе.

  

Он је оценио и да председница Скупштине Србије Маја Гојковић није више релевантна за
било шта и да је „нормализација рада парламента могућа тек када Гојковић више не буде
председница Скупштине““.

  

„Тражимо заједничку комисију власти и опозиције на тему слободе медија и избора и
увек смо спремни да разговарамо. Не интересује нас ко је са друге стране, свеједно нам
је где ћемо сести, можемо и овде у Народној скупштини, али тема су слобода медија и
фер и поштени избори. Увек смо спремни да за такав дијлог власти и опозиције, то је и
поента протеста“, рекао је Обрадовић.
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Упитан да прокоментарише информацију да је у Хагу одлучено да посланици СРС
Вјерица Радета и Петар Јојић морају да буду ухапшени и испоручени, Обрадовић је
одговорио да Двери никада не би изручиле ниједног држављанина Србије „лажном и
антисрпском суду“ у Хагу.

  

(Фонет)
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