Марко Јакшић и Славиша Ристић: Иза паљења просторија „Отаџбине“ у Северној Митровици стоји А
среда, 08 фебруар 2017 20:42

КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Представници покрета "Отаџбина" , чије су просторије у
Косовској Митровици у потпуности изгореле у уторак ујутро, оптужили су премијера
Србије Александра Вучића да стоји иза овог инцидента.

Народни посланик у Скупштини Србије и члан "Отаџбине" Славиша Ристић подвукао
је да су просторије запаљене јер су из те канцеларије више пута излазили критички
текстови и речи према актуелном режиму.

Ристић је за паљевину просторија оптужио премијера Александра Вучића, рекавши да је
за то крив он и његови људи који су добили задатак да то “одраде”.

Славиша Ристић: Јесу „лоше инсталације“ у питању – Брисел инсталирао издајнике
у Београд, а они криминалце у Северну Митровицу

Ристић је истакао да се сви догађаји овде последњих година, попут пуцања на његову
кућу, паљење возила Марка Јакшића и други, дешавају по истом “рецепту“ , да је у
питању исти рукопис И да иза тога стоји Александар Вучић И његови људи.
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Одговорио је и на званичн саопштење да су у питању „лоше инсталације“.

“Можемо мало и да се нашалимо у вези инсталација, мада није време за то – истина је да
су криве инсталације, али знате која врста инсталација? Брисел је инсталирао
издајнике у држави Србији, а они су инсталирали криминалце у Косовској Митровици
који све ово раде. Ако ћемо о инсталацијама, та врста инсталација је одговорна за све
ово што нам се дешава и због ситуације да су грађани Косовске Митровице потпуно
небезбедни И у страху за своју будућност” – подвукао је Ристић.

Он је критиковао актуелну власт због читаве приче око постављања па рушења зида и
изградње нове бетонске конструкције у Косовској Митровици , истакавши да се држава
Србије и њене институције не бране било каквим зидовима, већ одлучношћу народа да
остане део државе Србије.

“Зид не штити државу Србију , нажалост не, јер и са ове стране зида више нема државе
Србије захваљујући њиховој издаји И Александру Вучићу који је погасио институције
државе Србије. и са једне и са друге стране зида нажалост данас имамо тзв. косовске
институције” – нагласио је Ристић.

Марко Јакшић: Због критике Вучићевих "компромисних" решења мени је запаљено
возило
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Члан председништва Народног покрета Срба са Косова и Метохије "Отаџбина" др
Марко Јакшић је рекао да цео случај покушава да се заташка и да је у питању рукопис
Александра Вучића, подсетивши да је у исто време, пре неколико година њему запаљено
возило јер је тада, казао је, критиковао тзв.болна и компромисна решења која је
председник Владе најављивао по питању КиМ.

Он је запитао шта је следеће, шта ће премијер да уради према Србима који се боре
против независног Косова, да ли ће то бити подметање бомби испод возила, пуцање на
њих и да ли постоји још нхеки механизам и чин насиља који ће бити извршен.

“Ако се случајно нама ии нашим породицама нешто деси, да знају сви грађани Србије да
иза тога стоји лично председник Владе Републие Србије Александар Вучић. Ми смо овде
поред овог моста предводили Србе у одбрани Косовске Митровице, сви сте сведоци
тога, на неки начин смо одбранили град и да слободом нисмо хтели да тргујемо.
Последње што смо могли да сањамо јесте да ће нам из Београда бацати бомбе , имајући
у виду да смо се овде борили против експанзије Албанаца. Ми се не продајемо, идеја
отаџбине је највећа”- рекао је Јакшић.

Председник Друштва српско-словенске солидарности "Григорије Степанович-Шчербина"
Момир Касаловић

Рекао је да је у локалу пре 5 година рађена нова инсталација по свим прописима, а
имали су и аутоматске осигураче, објашњавајући да је требало да постоји отворени
извор варничења, а и у том случају били би потребни сати да се тако нешто запали.

Момир Касаловић: Чудно је да овде постоје камере које нису успеле да забележе
починиоце

Касаловић је рекао и да нико није обавио разговор са станарима, иако је већина њих,
према његовим речима изјавила да су чули ломљаву стакла пре него што се осетила
паљевина.
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“Све у свему, ово на неки начин смрди. Још једна ствар ме чуди, овде постоје камере и
ако оне нису могле да забележе починиоце, на њима може да се чује звук, да ли је
заиста било ломљаве пре настанка паљевине или не. Овде неко не жели да реши
проблем” – подвукао је Касаловић.

Он је додао да просторије званично припадају друштву чији је председник, те да је неко
требао да га контактира и крене да решава ствари како правила налажу, те да има
сазнања. да случај уопште није ни отворен

Просторије Друштва српско-руског пријатељства “Григорија Степановича Шчербина” у
Косовској Митровици, а које су користили и Народни покрет “Отаџбина” и народни
посланик у Скупштини Србије Славиша Ристић у потпуности су јуче рано ујутро изгореле
у пожару.

Пожар је избио око три сата , причињена је материјална штета, а пламен се издизао из
приземља где су смештене просторије, до трећег спрата зграде.

Из Косовске полиције је саопштено да још увек не знају тачан узрок пожара, али да
сумњају да је у питању неисправно грејно тело, док у Друштву српско руског
пријатељства кажу да сумњају да је пожар подметнут.

Народни посланик Славиша Ристић који је повремено користио просторије које су јутрос
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изгореле изјавио је да сумња да је догађај порука њему али и Марку Јакшићу који је пре
пар дана изашао са критичким текстом везаним за Владу Србије и дешавања у Косовској
Митровици.

(Радио контакт плус-НСПМ)
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