
Небојша Зеленовић: Сазнали смо ко су батинаши са палицама из Шапца, подносимо кривичне пријаве; Рио Тинту потребан Закон о експропријацији како би купио остатак земљишта које жели
четвртак, 02 децембар 2021 20:11

Лидер странке "Заједно за Србију" и отворене грађанске платформе "Акција" Небојша
Зеленовић изјавио је да је њихов адвокатски тим утврдио идентитете младића са
палицама који су се сукобили са демонстрантима током протеста у Шапцу, 27. новембра.

  

  

“Наш адвокатски тим подноси кривичне пријаве против свих изгредника који су напали
народ у суботу на шабачком мосту”, рекао је Зеленовић у емисији Студио Ливе на Н1.

  

На питање да ли се ради о људима из Српске напредне странке, одговара да највећи
број њих јесте.

  

“Највећи број њих јесу из СНС и највећи број њих је управљао тим догађајима и
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договарао се са ‘активистима’, односно батинашима који су носили те мотке и чекиће”,
казао је Зеленовић.

  

Он је такође рекао да има информације да је повлачење полиције са моста током
протеста наредио начелник полиције у Шапцу.

  

“Заједно за Србију” саопштила је раније да је Зеленовићу више особа упутило претње
смрћу и насиљем, а он каже да су претње почеле од инцидента на шабачком мосту и да
настављају да стижу.

  

Објаснио је да адвокатски тим прикупља и те информације, да има више од пет
озбиљних претњи и да ће и то што су сакупили ускоро предати надлежнима.

  

Вучић чека да види колико ће људи бити у суботу

  

Зеленовић је рекао да председник Србије Александар Вучић чека са потписивањем
Закона о експропријацији јер жели да види колико ће људи бити на протестима који су
најављени за суботу, 4. децембар.

  

Позвао је грађане да се у што већем броју придруже блокадама. На питање о позиву
МУП-а да грађани пријављују ако им је онемогућено кретање због блокаде, каже да “Бог
свети зна” шта је у глави министра Александра Вулина.

  

“Али то што мисли видели смо на мосту у суботу. А видели смо да се полиција повукла и
оставила грађане на милост и немилост наоружаним батинашима. То је оно што можемо
да очекујемо”, казао је Зеленовић.

  

Осврнуо се на обраћање јавности председника у среду, рекавши да је Вучић том
приликом говорио неистине.
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Лидер ЗЗС каже да није тачно да се чека стратешка процена утицаја на животну
средину, рекавши да се дају дозволе за изградњу путева и праве планови за померање
пруге.

  

Према његовим речима, да би Рио Тинто купио остатак земљишта које желе, потребан
им је Закон о експропријацији који још чека на потписивање.

  

Коментаришући то што је председник рекао да “улица” неће одређивати шта ће да ради,
Зеленовић каже да су “улица” Вучић и људи које он плаћа.

    

 “Ми се против тога боримо, онако како се боре сви слободомислећи људи у свету”,
рекао је он.

  

Упитан да ли би садашња добра комуникација са другим опозиционим странкама могла
да се развије у сарадњу на изборима, лидер ЗЗС каже да се нада томе

  

Тај позив за сарадњу и даље договоре остаје отворен са стране зелено-левог блока, али
сада је најважнија субота, рекао је Зеленовић.

  

(Н1)
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