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Адвокат и члан Скупштине слободне Србије Божо Прелевић гостовао је код Миљане
Нешковић у подцасту Снага ума, где је између осталог изнео своја сазнања у вези са
„намештањем проблема у Прибоју“. Како је објаснио, данас поред спиновања имамо и
редовно измишљање догађаја од којих су неки бенигни, а неки могу да буду и врло
опасни.

  

  

„Измисли се неки догађај, па се онда таласа једно време како би се скренула пажња са
правих проблема. Према информацијама које сам ја добио из Прибоја, оба догађаја која
су се недавно десила у Прибоју била су на тај начин фабрикована. Дакле, говорим о
човеку који је викао како треба пуцати на џамије, славећи Божић, што страшно, као и о
полицајацима који су прослављали празнике уз непримерену песму (где је било речи о
Вуковару и Сребреници)“, рекао је Божо Прелевић и скренуо пажњу на брзину којом је
председник Србије Александар Вучић реаговао на поменуте узнемирујуће догађаје, али
и на то да нико од актера ових скандала није сносио никакве последице.

 1 / 3



Божо Прелевић: Данас поред спиновања имамо и редовно фабриковање догађаја. Вучић је измислио „пуцање на џамије“ у Прибоју да би испао „спасилац“
уторак, 25 јануар 2022 00:09

  

„Од људи из те средине сам чуо да тамо чврсто верују да ни ти момци нису знали каква
ће песма бити пуштена, а и да су били у проблему када су чули која је песма у питању.

  

Требало је да устану, док их све време снима човек који је њима надређени старешина и
који је песму пустио. Врло је занимљиво како се од њих очекивало да реагују. Дакле, они
су по задатку направили тај проблем, како би председнику дигли лопту, како се то каже,
да би он дошао као спасилац и доносилац великих речи помирења за Бошњаке. Сви
знамо да он тамо не стоји баш добро.

  

Такође, постоје инспектори у Поточарима који тврде да је део дешавања био намештен.
Имамо власт која не само што спинује стварност, него и свесно намешта догађаје који
прете да изазову међунационалне проблеме. То већ није само пропаганда. То баш не сме
да се ради, али овде се све дешава у медијима и тренутно нема политике ван медија“,
објаснио је Прелевић.

  

Кога ће подржати као кандидата опозиције?

  

Божо Прелевић се осврнуо и на нагађања да је и његово име у више наврата помињано
када се говорило о потенцијалним кандидатима опозиције на предстојећим изборима:
„Мислим да има много добрих кандидата. Да ли можете да замислите Весну Ракић да
крши Устав? Мислим да то нико не би могао да замисли. Сјајни су кандидати и Владета
Јанковић, и Понош, и Дејан Шошкић, и професор Зец… Да се ја питам, и Ратко Божовић,
Чеда Чупић… Све су то сјајни људи. Када бисте направили њихову анализу, шта би ту
било најпозитивније? Што људи препознају њихове вредности. Никога од њих не
карактеришу лоповлук, криминал, убиства… Грађани Србије имају капацитет да
препознају вредност. Дакле, има много бољих. Ја ћу из све снаге да станем иза сваког
од ових људи које сам побројао. Мени не треба никаква функција“, рекао је Прелевић и
додао да је скоро па престао да се бави и адвокатуром.

  

Позив на генерални штрајк адвоката – Размислите о својим фактурицама

  

„Мислим да је бављење адвокатуром једнако зарађивању новца. Шта ће мени тај новац у
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земљи из које ћу морати да се селим? Позивам све своје колеге – Размислите о својим
фактурицама. Да ли је та фактурица уједно и плаћање несреће сопствене фамилије у
будућности? Хајде да направимо генерални штрајк адвоката! Хајде да се не боримо само
за то што нам је Врховни суд рекао да морамо да повучемо тужбе против банкарских
кредита. У реду и за то, али хајде да се боримо зато што нам је неко срушио правни
систем. Хајде једном да се боримо за универзалну, заједничку вредност, а не само тамо
где ми имамо неку зарадицу. Мислим да ће се и то десити“, закључио је Божо Прелевић
у новој епизоди подцаста Снага ума, коју можете погледати на нашем порталу.

  

(Нова.рс)
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