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Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас истакао је на данашњој
конференцији за новинаре да је посланик Српске напредне странке Небојша
Бакарец угрозио безбедност потпредседнице ССП Маринике Тепић и позвао
надлежне да покрену кривични поступак.

  

  

Подсетимо, Бакарец је на свом Твитер налогу објавио фотомонтажу, на којој се поред
Тепић нашао Вељко Беливук, а приказани су као да заједно гледају у екран телефона.

  

„То је најстрашнија ствар коју је неко из власти урадио некоме из опозиције, а једна жена
је нападнута на начин који, ма како поремећен, мозак није могао да смисли“, рекао је
Ђилас.

  
  

Бакарец је изазвао мржњу код великог броја људи који су ту фотомонтажу видели и
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поверовали да је то тачно

    

Додао је да је на тај начин Бакарец изазвао мржњу код великог броја људи који су ту
фотомонтажу видели и поверовали да је то тачно.

  

„Очекујем да надлежни органи напокон почну да раде свој посао и покрену кривични
поступак против тог човека“, рекао је Ђилас.

  

Најавио је да ће ССП сачекати још дан-два да виде да ли ће надлежни реаговати.

  

„После тога, Мариника ће, ако одлучи, поднети кривичну пријаву, а ја ћу је подржати у
томе“, рекао је Ђилас.

  

„Европарламентарци да не долазе уколико ће предлози бити ‘козметика и шминка'“

  

Он је поручио европосланицима да не долазе са предлозима који ће бити „козметика и
шминка“ и додао да то његова странка „неће прихватити“.

  

„Упозоравам да не долазе са предлозима који су покушај за унапређење демократије у
Србији јер ми овде демократију немамо. Нас интересују предлози како ослободити РТС
да слободно извештава, како да се спречи притисак власти на бираче и како омогућити
контролу избора“, рекао је Ђилас.

  

Он је додао да, ако то буду предлози, ССП ће их оберучке прихватити. „Али ако је реч о
козметици и шминки, онда се тиме нећемо бавити“, казао је.

  

Ђилас је оценио је да се у наредних годину и по дана решава питање опстанка Србије.
„Ми смо у ситуацији да ће ово што се дешава или срећан крај за народ и за грађане, или
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срећан крај за мафијашку власт. Или за мафију, или за Србију“, истакао је он.

  

„Ми смо у ситуацији да ће ово што се дешава бити или срећан крај за народ и за грађане,
или срећан крај за мафијашку власт. Или за мафију, или за Србију. Ако хоћемо да
опстанемо и да сачувамо државу, ми морамо ово да победимо. Када победимо криминал
и ово зло на власти, онда ћемо моћи да бирамо, јер сада можемо да бирамо да ли ћемо
имати демократску Србију или Колумбију Пабла Ескобара усред Европе“, изјавио је
Ђилас.

  
  

Најновији догађаји у нашој земљи недвосмислено упућују на тесну спрегу власти и
свирепог мафијашког клана

    

Према његовим речима, најновији догађаји у нашој земљи недвосмислено упућују на
тесну спрегу власти и свирепог мафијашког клана.

  

„Држава Србија је у рукама мафије која бесомучно пљачка и уништава. И све то траје
већ десет година. Али, сада је то видљивије него раније“, истакао је лидер ССП.

  

Он се јавно обратио европским партнерима и поновио да је наша држава у рукама
мафије.

  

„Поштована госпођо Фајон, господо Билчик, Флекештајн и Кукан, свесни ситуације и
воље европарламентараца да помогну у решавању у којој смо се као друштво нашли,
ушли смо у дијалог са влашћу под вашим покровитељство у нади да ћемо се изборити за
изборе који у Србији не постоје. Уз сво поштовање, ми више немамо ни времена, нити
имамо право да се договарамо око унапређења демократије у Србији. Јер ми
демократију немамо, имамо мафију која не поштује ниједан закон“, рекао је Ђилас.

  

Он сматра да Европа може да по могне да се демократија врати у Србију и да се врате
демократски избори, или ће „цена окретања главе и прећуткивања стварне ситуације у
којој се Србија налази бити огромна“.
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