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Након што је председник Извршног одбора СНС Дарко Глишић рекао да је пет
заветника прешло у редове Српске напредне странке, огласила се и председница
Српског покрета Заветници Милица Ђурђевић Стаменковски која за Нову каже да
су једном посланику чак успели и име да погреше. Према њеним речима, разлог
оваквог напада је кошмар у којем се налази СНС због "јачања рејтинга Заветника".

  

  

Председница Српског покрета Заветници каже за Нову да су председник Извршног
одбора СНС Дарко Глишић и ова странка успели и име да погреше посланицима који већ
одавно нису у Заветницима.

  

„Реч је о појединцима који нису у Заветницима још од прошле године. Једном од њих су
потпуно погрешили презиме, што значи да они не знају ни кога приводе у странку, важно
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је само да покушају да се некако обрачунају са Српском странком Заветници. Навели су
име нашег посланика Драгана Николића, који је уредно присутан у посланичком клубу
наше странке. Ваљда га прижељкују у својим редовима, па се потврђује оно: Што је баби
мило, то јој се и снило“, каже за Нову Ђурђевић Стаменковски.

  

Наша саговорница напомиње да је разлог свему овоме кошмар у којем се налази јачање
рејтинга Заветника и „целокупне државотворне опозиције“.

  

„Човека од јутрос зову пријатељи и породица. Жена хоће да га се одрекне, ако се
испостави да је приступио Српској напредној странци. Она је иначе угледни судија у
Врању, врло је строга и сад имамо веће проблеме, морамо да је разуверимо, иначе га
неће примити у кућу. Каже, за такву бруку изриче најтеже пресуде. Срећом, Николић је
невино оптужен, а Српска напредна странка је још једном показала у каквом се кошмару
налази због јачања рејтинга Српске странке Заветници и целокупне државотворне
опозиције“, закључила је Ђурђевић Стаменковски.

  

Посланик Драган Николић тражио извињење Дарка Глишића

  

„Тражим извињење г. Дарка Глисића, јер је изнео ноторну неистину да сам прешао у
СНС. Та вест је узнемирила моју породицу, све у Српској странци Заветници и јавност у
Србији. Дакле, нисам прешао, већ остајем поносни народни посланик и потпредседник
Српске странке Заветници, која се залаже за поштовање Устава Србије и њеног
територијалног интегритета и суверенитета на целој територији. Не ултиматуму за
признање Косова и формирање „Велике Албаније“; поручио је посланик Николић. Они
који су прешли у СНС треба да врате мандате Српској странци Заветници. 
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  Подсетимо, функционер Српске напредне странке Дарко Глишић изјавио је да је петчланова странке „Заветници“ одлучило да пређе у СНС. Он је на конференцији зановинаре рекао да је тим члановима Заветника „доста лажи, обмана и кабадахијскогпонашања Милице Ђурђевић Стаменковски, као и њеног супруга Стефана“.  „Оно што је јуче урадила са групом истомишљеника њихову данашњу одлуку учинило јемного лакшом и убрзало је“, рекао је Глишић на конференцији за новинаре, преноси Н1.  Подсетимо, Председништво Заветника саопштило је 24. октобра 2022. године да нијенеочекивана вест „вечерас објављено саопштење Српске напредне странке у коме сенаводи да су успешно завршили врбовање шесторо бивших чланова Заветника“.  (Нова.рс)  Видети још: Дарко Глишић: Два посланика и три одборника „Заветника“ прешло у СНС  
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http://www.nspm.rs/hronika/darko-glisic-dva-poslanika-i-tri-odbornika-zavetnika-preslo-u-sns.html

