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 Председник Народне скупштине Ивица Дачић рекао је данас да посланици
Европског парламента који посредују у међустраначком дијалогу пред изборе
"сигурно неће да му одређују кога ће да зове" на разговор. Дачић је на телевизији
Пинк, говорећи о предстојећим разговорима, опозицију у Србији упоредио са
"размаженим дететом".

  

“Имате једно размажено дете које је навикло да све добија и кад нешто не добија он
одмах зове маму и тату, а то су европски парламентарци”, казао је.

  

Председник скупштине је навео како се очекује да им европарламентарци “нешто
наметну” и да они то треба да прихвате.

  

“Од тога нема ништа – да одмах кажем, да не губимо време”, рекао је.

  

Казао је да се они “мешају и у процесе који се воде у Србији” као, на пример, око афере
Јовањица.
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Истакао је да ће и скупштина анализирати и донети свој закључак о извештају о
напретку Србије ка Европској унији известиоца Европског парламента Владимира
Билчика

  

“Можемо ваљда и ми да донесемо неку резолуцију о њима”, навео је Дачић.

  

Коментаришући дијалог Београда и Приштине, рекао је да ће специјални представник
Европске уније за дијалог измедју Приштине и Београда Мирослав Лајчак “несумњиво
имати највише проблема с Приштином”.

  

Говорећи о истрази против криминалног клана Вељка Беливука, званог Веља Невоља,
Дачић је оценио да Беливук можда није био шеф те групе, него је и он имао свог шефа.

  

“Овде сви подаци говоре да постоји могућа политичка позадина”, навео је Дачић,
додајући да је реч о преузимању власти што би уследило после елиминисања
Александра Вучића.

  

Он сматра да би “инострани фактор” то искористио за своје интересе.

  

Дачић о групи Веље Невоље: Можда и Беливук има свог шефа

  Председник Скупштине Србије Ивица Дачић истакао је данас, приликом гостовања у
јутарњем програму, да постоји могућност да недавно ухапшени вођа навијача Вељко
Беливук има свог шефа.   

“Свакако да је реч о несвакидашњим и бруталним појединцима и њиховом начину
понашања. Када буду објављени снимци и докази који постоје, биће шокирана јавност
управо због бруталности”, рекао је Дачић.
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  Он је додао и да свака криминална група рачуна на то да може да се нађе слаба карикау државном систему.  “Е сада, када нема те слабе карике, односно када је председник Вучић стао иза борбе самафијом, очигледно је да им се љуља тло под ногама и да сви они за које се сматра да суњихов главни проблем, налазе на удару мафијашких група. Ту пре свега мислим напредседника и његову породицу”, изјавио је Дачић, а потом додао:  “Други део приче је ко им је све помагао и ко је имао какву улогу. Можда тај Беливукније свима њима био шеф, можда је и њему неко био шеф. Сигруно постоји могућаполитичка позадина свега тога, односно да је реч о преузимању власти које би уследилопосле елиминисања Александра Вучића, односно његовог убиства”, рекао је он.  Подсетимо, група Вељка Беливука ухапшена је почетком фебруара ове године. Група сесумњичи за тешка кривична дела, међу којима су убиства, отмице и изнуде.  (Бета-НоваС)    

 3 / 3


