
Дарко Глишић: У време кад се у Скупштини кидисало на Вучића, посланик СПС из Грачанице Звонко Стевић гледао порно филм на свом мобилном телефону. Посланик Стевић поднео оставку
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 На друштвеној мрежи Твитер појавио се снимак из Скупштине Србије на ком се види
како посланик Социјалистичке партије Србије Звонко Стевић на свом мобилном
телефону, за време седнице о Косову, гледа порно филм. Снимак се појавио услед
критика које на рачун социјалиста стижу из Српске напредне странке и лидера
напредњака Александра Вучића.

  

Председник Извшног одбора СНС-а Дарко Глишић изјавио је данас за ТВ Хепи да је у
време кад се у Скупштини „кидисало на Вучића“, посланик социјалиста из Грачанице
Звонко Стевић гледао порно филм.

  

  

Док је Глишић говорио о Стевићу на телевизији је пуштен снимак с леђа како посланик
гледа порно филм на мобилном телефону.
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На питање може ли се још сарађивати са социјалистима, Глишић је рекао да се видело
шта се дешавало на седници Скупштине Србије о Косову на којој је „свако показао своје
лице и наличје, ко је склон насиљу, а коме је прече да гледа порно филм“.

  

Глишић је изјавио да не искључује да ће врло брзо бити одржани избори и поручио
СПС-у да СНС није „овца коју више могу да шисају“ и понашају се као до сада.

  

„Мене лично да питате најбоље је да (избори) буду сутра, или за викенд, али мудрији
људи у странци, на челу са Вучићем, нас мало емотивније ће да примире, па ћемо сви
заједно да донесемо одлуку која ће бити најбоља за Србију“, рекао је Глишић, наводећи
да ће унутар СНС-а трајати целе седмице консултације.

  

Говорећи о социјалистима, рекао је да су „бацали терет на леђа СНС-а, а они су тако
растерећени трчкарали и себи приписивали заслуге, при томе окретали главу кад се
напада Вучић и његова породица“, наводећи и да је једино Вучић заслужан за
отпризнавање Косова.

  

Он је рекао и да „има осећај“ да су социјалисти „отворили врата“ за своју сарадњу и на
другим странама и да се мора видети шта да се ради.

  

„Дара је превршила меру, дотерали смо цара до дувара, нема сад даље, морамо да
рашчистимо – или смо сви у истом рову и боримо се за Србију или не можемо да будемо
са онима који су мало код нас у рову па мало претрче у ров против нас“, рекао је Глишић.

  

Посланик СПС-а Звонимир Стевић поднео оставку

  

Народни посланик Социјалистичке партије Србије Звонимир Стевић поднео је оставку,
потврђено је Танјугу у тој странци.
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Председник СПС-а Ивица Дачић раније данас рекао је да очекује да ће Стевић, који је,
како су пренели медији гледао видео за одрасле током седнице о КиМ, поднети оставку.

  

Прошле недеље одржана је посебна седница о КиМ којој је присуствовао председник
Александар Вучић, а медији су пренели да је на састанку СНС-а, на којој је сумирана
седница, Вучић рекао да је разочаран понашањем социјалиста.

  (Н1-Бета-РТС)  
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