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 Брус -- Сад већ бивши председник општине Брус Милутин Јеличић Јутка каже да од
Ђиласа и Обрадовића, који прете да ће делити некакву правду у Брусу, очекује оставке.

  Јеличић је у саопштењу за јавност изјавио је да је оставку на ту функцију у писаној
форми поднео 11. марта.   

"Сергеја Трифуновића и његово поимање жена као курви и фукси, нема потребе ни да
помињем", истиче Јеличић у изјави за јавност, достављеној Танјугу. 

  

Уз ту изјаву, бивши председник Бруса приложио је фотографију текста писане оставке. 

  

"Обавештавам јавност да сам поднео оставку на место председника Општине Брус.
Учинио сам то прво у усменој форми, председнику скупштине, а затим и у писаној форми,
11. марта", наводи Јеличић. 

  

Оставку је, каже, поднео због свеопште хајке која се против њега води, "без права да
било шта каже у сопствену одбрану". 
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"Ипак, једини разлог што овим путем обавештавам јавност о мојој оставци је тај што
видим да двојица доказаних батинаша, силеџија и криминалаца, Драган Ђилас и Бошко
Обрадовић, прете да ће да деле правду у нашем Брусу", наводи Јеличић и додаје да
жели да подсети јавност да је Драган Ђилас претукао сопствену жену, а потом и њеног
оца, само зато што је покушао да одбрани ћерку. 

  

За све то, каже, постоје докази и службене белешке у МУП-у. 

  
  

Поштовани пријатељи, да ли је сад јасно после Јуткине оставке да је једини начин да
падне Вучићева власт да им идемо на врата и да их избацимо из државних установа које
су узурпирали. Једина државна установа за њих је затвор. Нека се припреми
Симоновић, Бабић, Митровић, Вучић...

  — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) March 13, 2019    

"Такође, Бошко Обрадовић, огрезао у насиљу над женама, познат по томе што је
наредио пребијање две новинарке испред телевизије Пинк, завртао руку Маји Гојковић у
Народној скупштини, тукао чланицу Републичке изборне комисије, те сматрам
невероватним да се и таква битанга бори против наводног насиља над женама", истиче
Јеличић. 

  

Нема, каже, потребе да посебно додаје Сергеја Трифуновића и његово поимање жена
као курви и фукси, јер та скупина, како наводи, ни за шта друго сем пребијања људи није
способна. 

  

"За моју оставку немојте да бринете, али ви, лопови и насилници пре свега, побрините се
за своје оставке", закључује Јеличић.

  

Председник СО Брус: До јуче нам није достављена оставка Јеличића

  

Председник Скупштине општине Брус Мирослав Панић данас је, поводом навода да је

 2 / 3

https://twitter.com/BoskoObradovic/status/1105838460940759050?ref_src=twsrc%5Etfw
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11. марта председник општине Милутин Јеличић Јутка, који је оптужен за сексуално
узнемиравање, поднео оставку на ту функцију, изјавио да тај документ до 12. марта није
достављен Скупштини.

  

„Јуче није сигурно, то знам јер сам са секретаром Скупштине проверио. За данас не
знам, јер нисам ишао до Општине“, рекао је Панић за Инсајдер.

  

Милутин Јеличић Јутка, којег је више жена оптужило за сексуално узнемиравање,
изјавио је да је оставку на функцију председника општине Брус у писаној форми поднео
11. марта, пренео је Тањуг, наводи Н1.

  

Против председника општине Брус седам жена је поднело кривичне пријаве за полно
узнемиравање и недозвољене полне радње злоупотребом службеног положаја.
Оптужница је подигнута само у случају Марије Лукић, која је две године радила као
његова секретарица.

  

(Агенције)
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