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 Градоначелник Шапца и један од лидера Савеза за Србију Небојша Зеленовић изјавио је
за Н1 да се не плаши Мише Вацића, али да се због претњи лидера Српске деснице
осећа угроженим, јер, како верује, он ништа не говори без дозволе или упутства
председника државе Александра Вучића. Решење за растуће поделе и лошу атмосферу
у друшву, Зеленовић види у поштеним изборима, али истовремено констатује да власт не
показује спремност да се изборни услови промене.

  

  Почетком недеље, председник Српске деснице Миша Вацић поручио је Зеленовићу у
Шапцу да ће га стрпати у затвор где ће људи моћи да га пљују, као и да ће њега и
његове сараднике подавити у Дрини.   

Основно јавно тужилашто је тим поводом покренуло предистражни поступак, и од
полиције затражило да ли је Вацић претио Зеленовићу.

  

Таквом реакцијом градоначелник Шапца није задовољан. Како је рекао у Новом дану ТВ
Н1, не очекује да се ишта десити, јер ни претње које је раније добијао нису
процесуиране.

  

"Тужилаштво не ради свој посао, институције не раде свој посао, све су заробљене од
стране Александра Вучић", оценио је Зеленовић.

  

Миша Вацић, према његовом мишљењу, није никакво страшило, већ "врло форматиран
иснтрумент Александра Вучића", без чије дозволе или инструкција не сме да зуцне.
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"Иде по Србији да плаши људе, баш као Шешељ у време Милошевића. Данас, после
толико година, ми имамо Милошевићевог министра информисања на месту председника
који је створио свог Шешеља (...) Нико не може да се уплаши Мише Вацића, али може да
се осећа угроженим, истакао је.

  
  

Миша Вацић није никакво страшило, већ "врло форматиран иснтрумент Александра
Вучића", без чије дозволе или инструкција не сме да зуцне. Иде по Србији да плаши
људе, баш као Шешељ у време Милошевића

    

"Миша Вацић није опасан лик, али иза њега стоји армија људи блиских криминалу, који
одрађују прљав посао за напредну странку. Знам их лично у Шапцу, а вероватно такви
људи постоје и у Бујановцу и другим местима, и онда треба да прчамо о поштеним
изборима. Шта? Да имамо изборе као у Лучанима или Медвеђи", упитао је Зеленовић.

  

У оваквој атмосфери, како је додао, није сигуран да ће се избори уопште и десити на
пролеће наредне године.

  

"И да се десе, не знам ко ће да победи. То није ни најважније, ми смо надомак физичког
сукоба. Погледајте шта говоре Вацић, Ђукановић - сви су непријатељи државе, друштва,
режима и са њима се треба обрачунати. Звао ме је господин Орицио из ОЕБС-а на
коктел, не могу више ни на један коктел да идем док Александар Обрадовић седи у
притвору, док имате Вацића, Шешеља који подржава Јутку... То сам јасно рекао
Владимиру Билчику и Тањи Фајон", казао је Зеленовић.

  

Додао је и да радни доручак представника Савеза за Србију са члановима делегације
Европског парламента, не треба мистификовати, и да то није било никакво дружење,
већ озбиљан састанак.

  

"Био сам отворен, рекао сам да је ситуација све гора. Ми смо потрошили четири, пет
месеци на разговоре, и ништа се није променило. Мени је Билчик уручио документ на шта
се све обавезала Влада, и ту су све ознаке биле црвене или наранџасте, готово ништо
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зелено", истакао је.

  

Казао је и да је опозиција спремна да разговара и са црним ђаволом, ако је потребно,
али да се од почетка дијалога о изборним условима ништа не дешава, већ да је сваки
следећи састанак циркус који производи Вучић.

  

Зато је Савез за Србију истрајан у ставу да се, у оваквим условима, наредни избори
бојкотују. "Не могу да верујем да нека озбиљна одлука сутра може да се донесе, и да
опозиција није у њој, и да 1,6 милиона људи није у њој", поручио је Зеленовић.

  

Упитан где је тих 1,6 милиона људи на протестима који се одржавају сваке суботе и на
изборима на којима Српска напредна странка из године у годину осваја највише гласова,
Зеленовић је казао да су они уцењени и уплашени.

  

Грађани Србије, због медијског мрака, живе у подруму као у Кустуричином филму
"Подземље", где нам преко трубице јављају како је у Србији никад боље, илустровао је
Зеленовић.

  

Гост Новог дана, ипак не губи наду да су поштени избори могући и уједињена
Демократска странка се, како је рекао, припрема за њих. Веч од 1. децембра, ДС креће
у кампању како би грађане уверили да могу да промене Србију.

  

"Да је ДС једна организација за коју ће људи поверовати да је поштена, за коју вреди
дати 100 динара месечно, да не зависи од тајкуна и буџета. Треба људе да укључимо у
политички живот, да искоренимо корупцију, да отворимо пословање наше странке, да
људи виде како се финансира, да поверују да можемо то да урадимо и са државом",
објаснио је Зеленовић.

  

(Н1)
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