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На друштвеним мрежама недавно се појавио спот којим се таргетирају противници
власти Српске напредне странке, који су окарактерисани као “плаћеници који нападају
председника Вучића”. Овакав вид цртања мете неистомишљеника, снимањем
монитраних спотова, није новост и већ се показао као погубан, сматра у разговору за
“Нову” потпредседница Странке слободе и правде, Мариника Тепић, која се нашла у
поменутом видеу.

  

  

У разговору за наш портал, потпредседница Странке слободе и правде рекла је да је
спот непознатог аутора још један у низу начина да се таргетирају људи који су против
режима Александра Вучића.

  

Тепић подсећа да је на сличан начин и из сличних разлога, таргетиран и политичар с
Косова Оливер Ивановић.
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„Оно што је занимљиво, јесте то што је спот о Ивановићу настао у преиоду кад је он
говорио о пословима екипе око Звонка Веселиновића и раскринакавао њихове
криминалне комбинације. Подсетићу вас да сам недавно на својим конференцијима за
новинаре говорила о томе како је Веселиновић преко фирме ‘Инвицтус медиа’
финансирао кампању Српске напредне странке, да је у блиским односима са братом
председника Србије Андрејом Вучићем, да су ушли у државни СДПР и да су се данима
јако трудили да ову тему затрпају фабрикивањем нових лажи“, наводи Тепић.

  

Тепић је за Нова.рс подсетила да је на недавној конференцији за медије показала
фотогорафију на којој се налазе Звонко Веселиновић, Андреј Вучић и колега брата
председника Србије – Горан Бојовић.

  

„Андрејев колега из Завода за израду новчаница је уједно и члан Управног одбора
СДПР-а, кровног предузећа за трговину оружја у Србији. Очигледно им није било
свеједно што сам обелоданила да је резултат њиховог састанка, који је документован
фотографијама, био, између осталог, и управљање државним фирмама за трговину
оружјем СДПР и „Борбени сложени системи“ и да је у ту фирму као директор постављен
сувласник ‘Инвицутус медиа’ Огњен Оливерић“, истиче она и додаје да би у томе
требало тражити разлоге за настанак оваквих спотова.

  

Тепић сматра да се на идентичан начин покушало и са “затрпавањем” планетарног
скандала “Пандорини папири” у којима је, како каже, откривен криминал министра
Синише Малог и кума Александра Вучића Николе Петровића.

  

“Они су то покушали да прикрију измишљањем нових лажи, првенствено о Драгану
Ђиласу, само зато што се не повлачимо и не одустајемо упркос овој бруталној
пропаганди. Не могу да нам опросте што разоткривамо њихов криминал и што им
кваримо ту замишљену идилу. Толико се осећају моћним и толико су бахати да верују да
могу да раде шта год пожеле и да за то никада неће одговарати”, рекла је Тепић,
додајући да обећава представницима власти да ће их убудуће, како наводи,
раскринкавати на сваком кораку.

  

“То ћу радити без обзира на сва таргетирања, подметања и спотове. Кад дође слобода и
правда, мораће да одговарају сви они који су се огрешили о законе ове земље и који су
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били уплетени у криминал и корупцију, али и да буду лустрирани. Сигурна сам да ће се
тада испитати и одговорност оних који су се под неразјашњеним околностима
ослободили сумњи да су учествовали у убиству Оливера Ивановића. Гарантујем им да
неће бити тог полиграфа који ће им помоћи да се извуку“, поручила је она.

  

(Нова.рс)
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