
Небојша Зеленовић: Са поштеним медијима Вучић ни месец дана на власти, његов концепт је лаж
субота, 24 август 2019 08:11

 Градоначелник Шапца Небојша Зеленовић рекао је да са "поштеним" медијима
председник државе и Српске напредне странке Александар Вучић не може да "састави
месец дана на власти, пошто је његов концепт власти заснован на лажима".

  "Ако имамо РЕМ који 15 дана ради поштено свој посао, даје и одузима лиценце односно
фреквенције, кажњава оне који не поштују закон, кад имамо поштен РЕМ, Вучић не може
да састави месец дана власти. Јер, онда Радио телевизија Србије извештава поштено,
Пинк извештава поштено", рекао је Зеленовић на трибини " Крагујевац слободно",
говорећи зашто је фокус на РЕМ-у. 

  

Он је, на трибини одржаној на Тргу слободе, додао да је суштина да РЕМ буде поштен, а
не "наш", и да буде изабран у складу са законом, у Скупштини, од људи који су од
интегритета. Додао је да се не тражи ништа што није по закону, него да ствари буду
поштене, јасне и свима доступне у погледу извештавања и изборних права.  Зеленовић је
оценио да после осмомесечних протеста опозиција дошла до тога да сада "игра белим
фигурама". 

  

"Ми смо ти који истичу захтеве, који њега терају да нешто уради, а ево Вучић сад
покушава да на свакојаке начине ту ствар обесмисли", навео је Зеленовић.

  

 1 / 2



Небојша Зеленовић: Са поштеним медијима Вучић ни месец дана на власти, његов концепт је лаж
субота, 24 август 2019 08:11

Он је рекао да је бојкот техничка ствар. 

  

"Циљ је да се пробуди енергија код људи који су спремни да дају свој допринос да се
ситуација промени. То не може тако што ћете твитовати или преко фејсбука, мора да се
покаже некаква грађанска активација", оценио је Зеленовић. 

  

Председник општине Параћин Саша Пауновић је рекао да не очекује да ће се промене у
Србији десити после једног великог протеста, него да је реч о процесу који захтева
доста одлучне борбе. 

  

"Да би дошло до промена све те људе треба организовати у једну велику организацију
која ће бити солидарна и имати заједнички циљ, јасно вођство, јасну идеју шта треба
учинити и која ће спровести промене. До њих се долази борбом и акцијом, а не само
протестом", рекао је Пауновић. 

  

Говорећи о бојкоту избора, Пауновић је оценио да за власт представља опасност таква
могућност да добије Парламент који ће бити формално легалан, али неће бити
легитиман пошто у њему неће бити представника опозиције.

  

(Бета)
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