
Данас: Одборници Скупштине града Шапца – како (и колико) су нам нудили да пређемо у СНС
среда, 07 новембар 2018 17:06

Каквим су притисцима од стране режима изложени представници локалне власти у
срединама у којима у власти не учествују представници Српске напредне странке
сликовито је описано у изјавама које су поједини одборници Скупштине града Шапца
трпили у протеклом периоду, преноси Данас .

  

  

Њихове изјаве достављене су заједно са осталим доказима Савету Европе.

  

Владан Вујанић: Анализирали мој посао

  

У сведочанству Владана Вујанића, одборника у Скупштини града Шапца, наводи се да су
представници Српске напредне странке вршили притисак на њега да из своје странке
Заједно за Србију, испред које је био одборник у Скупштини града Шапца од 2016.
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године, пређе у Српску напредну странку.

  

„У септембру или октобру 2016. године, мој близак пријатељ, који није члан ниједне
странке, рекао ми је да Српска напредна странка преко њега поручује да су детаљно
анализирали мој приватни посао који има везе са пољопривредом и да могу да бирам да
ли желим било коју врсту субвенције за свој посао или бесповратни кредит.

  

Речено ми је да ће ми бити заказан састанак са министром пољопривреде Браниславом
Недимовићем ако прихватим понуду и саветовао ме да на време променим политичку
опцију „јер је власт у Шапцу готова“.

  

Ја сам га одбио. Након тога, посетиле су ме све могуће инспекције које постоје, из Шапца
и Новог Сада, наводи Вујанић под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

  

Нада Јовановић: Два покушаја преко деце

  

Слично је сведочење и одборнице Наде Јовановић, која тврди да су представници
Српске напредне странке покушали да остваре контакт са њом преко посредника који су
блиски са члановима њене породице са намером да је убеде да пређе у Српску напредну
странку.

  

„Знам за два таква покушаја, први пут током претходног мандата у ком сам била
одборница у Скупштини града Шапца, 2015. године. Пријатељ мог сина, који није члан
Српске напредне странке, поручио ми је да пристанем да се састанем са
представницима Српске напредне странке. Нисам хтела да разговарам о било каквој
могућности да се састајем са њима. Други пут су покушали да изврше притисак на мене
почетком 2018. године, када су ми послали поруку преко моје деце да желе да
разговарају са мном. Оба пута сам одбила јер не подржавам мењање изборне воље
грађана. Током једног од заседања Скупштине града Шапца 2015. године, на којој су
одборници Српске напредне странке изазивали нереде и прекинули седницу која је због
тога премештена на другу локацију, чула сам народног посланика Српске напредне
странке Блажу Кнежевића како каже свом страначком колеги и одборнику Српске
напредне странке Александру Пајићу да му јави ако треба да „пошаље својих 50 Иудака“.

 2 / 5



Данас: Одборници Скупштине града Шапца – како (и колико) су нам нудили да пређемо у СНС
среда, 07 новембар 2018 17:06

  

Више пута сам као одборница у Скупштини града и као пензионерка трпела
дискриминацију на родној и старосној основи јер су ми одборници Српске напредне
странке поручивали да „идем кући да кувам ручак“, наводи одборница Нада Јовановић.

  

Марија Лазић: Нудили ми да будем директорка

  

Ја, доле потписана, Марија Лазић, под материјалном и кривичном одговорношћу
изјављујем да су представници Српске напредне странке вршили притисак на мене да из
своје странке Заједно за Србију, испред које сам одборница у Скупштини града Шапца
од 2012. године, пређем у Српску напредну странку.

  

„Током 2012. године радила сам као благајник у филијали Управе за трезор у Шапцу. У
септембру или октобру 2012. године позвала ме госпођа Љиљана Ђапановић, коју знам
као службеницу Војвођанске банке у којој сам клијент. Она је тада била у пензији.
Позвала ме у кафић где ми је после краћег разговора рекла да је она супруга високог
функционера Српске напредне странке и да је ту са намером да покуша да измени моје
политичко опредељење. Рекла ми је да могу да бирам јавно предузеће у којем желим да
будем директор ако се приклоним Српској напредној странци“, навела је Марија Лазић у
изјави која је такође стигла у Стразбур.

  

Продан Панић: Нудили су ми 25.000 евра да пређем у СНС

  

Одборник Продан Панић тврди у својој изјави да је више пута врбован да пређе у Српску
напредну странку.

  

„Пре него што сам постао одборник, док сам био на листи кандидата за градоначелника
Небојше Зеленовића за локалне изборе 2016. године звали су ме телефоном народни
посланик Српске напредне странке Бобан Бирманчевић и Блажа Кнежевић, такође из
ове странке. Они су ми нудили да променим своју одлуку уз обећање да ће у наредном
периоду материјално помоћи мени и Ијудима који су у мом окружењу. Када сам одбио
понуду и постао одборник у Скупштини града, поново су почели позиви. Блажа
Кнежевић ме је позвао у августу 2017. године и понудио ми да разговарам са врхом
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Српске напредне странке. Са намером да им поручим да ме више не узнемиравају,
отишао сам на разговор. Послали су возача по мене који ме одвезао у Београд код
човека за ког кажу да им је шеф, а зове се Бранислав Маловић. Он ми је у разговору
поново понудио да пређем у СНС и на папиру је написао 15.000 – 25.000 евра и рекао:
„Испод овога ниси, а преко овога није реално.“ То је значило да ћу добити тај износ
новца уколико пристанем да подржавам њихову политику у Скупштини града и напустим
странку градоначелника Небојше Зеленовића. Ја сам изричито одбио, сматрајући да
воља грађана може да се мења само на изборима.

  

Поново у августу 2017. године код мог комшије Миливоја Богојевић дошао је председник
Општине Рума (СНС) Слађан Манчић са два члана Либерално-демократске странке,
Милутином Станковићем из Шапца и са Миланом Цицулицерн такође из Шапца, и
тражили су од комшије да ме позове на разговор. Пред њ им су обећавали да ће
унапређивати инфраструктуру у селу Накуцани где живим и да ћу ја у тим пословима
„добро финансијски проћи“. Када сам то одбио, рекао ми је да то може да се реши ина
другачији, грубљи начин. Поручио сам им да са том намером више не долазе и да ме
оставе на миру, мене и моју породицу.

  

У Шапцу, 1. 10. 2018. године.

  

Ја, доле потписани, Продан Панић, под материјалном и кривичном одговорношћу, пошто
сам упознат са последицама давања лажног исказа у смислу чланова 335 (кривично
дело давање лажног исказа) и 358 (кривично дело навођење на оверавање неистинитог
садржаја) Кривичног законика, дајем следећу изјаву:

  

„Да су представници Српске напредне странке вршили притисак на мене да из своје
странке Заједно за Србију, испред које сам одборник у Скупштини града Шапца и
заменик председника Скупштине града Шапца, пређем у Српску напредну странку и
заступам њихову политику.“

  

( Данас )

  

Видети још:
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Небојша Зеленовић у Стразбуру: Власт злоупотребљава полицију, тајну службу и
врши притисак на одборнике, како би они прешли у СНС и омогућили тој странци
да преузме власт у Шапцу
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