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Као што су некада Шешељ и Вучић служили Милошевићу, као страшила за пристојан
свет и међународну заједницу, данас такву улогу за Вучићеве потребе има Миша Вацић,
изјавио је председник Заједно за Србију (ЗЗС) Небојша Зеленовић, коментаришући
поруке и претње које је у петак увече из Шапца послао Вацић.

  

  

Зеленовић је оценио да је скандалозно понашање у Шапцу и говор мржње "такозваног
'вође деснице'" Мише Вацића, који је "заправо вођа парамилитарне фракције Српске
напредне странке", наводи се у саопштењу ЗЗС.

  

"Тај човек уз помоћ и техничку подршку Српске напредне странке путује по Србији и
псује, прети и вређа мирне грађане са једним циљем и једном поруком: 'ако нећете
Вучића - ово ће вам бити власт'", рекао је Зеленовић.

  

Он је додао да Вацићев синоћни боравак у Шапцу изазвао узнемирење јавности и
грађана који су "навикли на миран живот у коме се људи међусобно уважавају".

  

najnoviji ekskluzivni snimak divljanja Mise Bacila, vodje paramilitarne frakcije Srpske napredne
stranke. Šabac se nije uplašio,Srbija se ne plaši-pobedićemo jer zaslužujemo da živimo kao sav
normalan svet! pic.twitter.com/kmKh8uhNXw

— Nebojša Zelenović (@gradonacelnikSa) November 9, 2019    
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"Шабац је космополитски, европски град који свакога дочекује раширених руку и
отвореног срца. То се односи на све људе, укључујући чак и оне које Вучић годинама
шаље у Шабац покушавајући да нелегалним средствина сруши демократску власт",
нагласио је Зеленовић.

  

Он је додао да ипак постоје границе толеранције и поручио да екстремизам и насиље у
Шапцу неће проћи.

  
  

Pogledajte EKSKLUZIVAN video snimak od sinoć iz Šapca- divljanje, pretnje i psovke Miše
Vacića, vodje paramilitarne frakcije SNS . Molim da ne gledaju deca mladja od 18 godina https:
//t.co/Jf0FJELJwF

  — Nebojša Zelenović (@gradonacelnikSa) November 9, 2019    

Савез за Србију тражи хитно хапшење Мише Вацића

  

Савез за Србију затражио је од тужилаштва и полиције да хитно реагују и ухапсе лидера
Српске деснице Мишу Вацића због, како наводе, експлицитних претњи смрћу "бацањем
у Дрину" и других претњи које је упутио градоначелнику Шапца Небојши Зеленовићу.
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  СзС је Вацића назвао "експонентом Александра Вучића", и затражио да му се одредипритвор због опасности да понови кривично дело.   "Намере режима које, из буџетских средстава грађана Србије, по шешељевскимманирима реализује Миша Вацић, морају да пробуде државне институције, јер не постојидруги начин да се заштите грађани", поручују из СзС.  Додају да мимо тога стоји само самоодбрана као доказ да држава не функционише.  "Веза и блискост батинаша од пре неки дан испред РТС-а и фашистичке реторике МишеВацића су толико јаке и везивно ткиво им је режим Александра Вучића", наводи се усаопштењу СзС.  Миша Вацић, лидер Српске деснице, поручио градоначелнику Шапца НебојшиЗеленовићу да ће као Аустроугари завршити у Дрини, да се пакује јер ће бити протерану затвор, а потом додао да ће се у Шапцу направити затвор како би Зеленовић у њемубио изложен и пљуван сваког дана  Видети још:   Миша Вацић: Зеленовић ће завршити у Дрини као Аустроугари  (Н1)  
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http://www.nspm.rs/hronika/misa-vacic-zelenovic-ce-zavrsiti-u-drini-kao-austrougari-u-sapcu-cu-napraviti-zatvor-kako-bi-on-svaki-dan-bio-izlozen-pljuvanju.html

