
НСПМ: Како су СНС ботови и таблоиди писмо посланика Славише Ристића Владимиру Путину окарактерисали као "позив на убиство Вучића"
петак, 29 јун 2018 22:14

Отворено  писмо адресирано на Руску Федерацију и лично на њеног председника
Владимира Путина које је написао народни посланик посланичке групе “Нова Србија -
Покрет за спас Србије” и председник Народног покрета Срба са Косова и Метохије
„Отаџбина“ Славиша Ристић, у Србији изазвало оштре реакције Српске напредне
странке, режимских таблоида и ботова. Писмо су окарактерисали као "позив на убиство
Вучића".
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    Da li postoji zemlja u svetu gde narodni poslanik preti smrću predsedniku države? Ili je to samomoguće u našoj zemlji gde, kako pojedini tajkuni i propali političari vele, vlada "diktatura"?Definitivno nama ne trebaju neprijatelji jer smo sami sebi i više nego dovoljni. pic.twitter.com/ln12Q2Vwub  — Mican (@micanovic_s) June 28, 2018     Претити председнику на дан који за Србију имају посебно значење. Нимало случајно.Реакција државних органа коначно мора да уследи, без обзира што се ради о посланику.  — Тодор Јовановић (@srbin2017) June 28, 2018     To je tacno.Ali u uredjenim zemljama pretnje Predsedniku su pretnje drzavi.  Pa kazemo da smo uredjena zemlja onda ovog gospodina uredno treba procesuirati daodgovara za svoje pretnje.  — Ivana Zivkovic (@Iva184Ivana) June 28, 2018     Ovo je izgleda jedinstven slucaj da narodni poslanik na ovakav nacin pise predsedniku drugedrzave i da u pismu preti svom predsedniku  — Славица (@slavica_86) June 28, 2018     Ne boj se pseta koje laje nego onog što podmuklo ćuti.  — Lidija (@ivankovic57) June 28, 2018     Gurnuti Srbiju u haos je naredba.Umešati u to i Rusiju je poželjno..Sprečiti Predsednika Vucicada traži i brani razumno rešenje  je cilj sponzora Albanaca.  Naći Srbina za taj posao je dobro.Država da radi svoj posao.  — Власта (@vlasta_ya) June 28, 2018     Pretnje Aleksandru Vučiću su pretnje svim građanima Srbije!!!  June 28, 2018     Predsednik ce zavrsiti kao Djindjic ako uspostavi mir ? Ajde sto je vulgarno i nonsens samo posebi, nego je i otvoren poziv na linc. Nadam se reakciji nadleznih institucija.  — Dragan Raštar (@DraganRastar) June 28, 2018     Jedan narodni poslanik nikada ne bi smeo sebi da dozvoli ono što je sebi dozvolio Ristić.Osramotio nas je.  — BeaSt (@darkparadice12) June 28, 2018     Izgleda da pojedinci iz opozicije žele vlast po svaku cenu pa makar i krvlju bila plaćena!  — Triple Crown (@TripleCrown89) June 28, 2018     Nazalost.Nikako da naucimo na sopstvenim greskama....Samo sloga srbina spasava a slogenema....  — Ivana Zivkovic (@Iva184Ivana) June 28, 2018     pic.twitter.com/MDy2yrB5AH  — Ivana Zivkovic (@Iva184Ivana) June 28, 2018     Takvim ponašanjem pokazuju samo svoju nemoć.  Hitno da reaguju nadležni organi.  — Višnja Stošić (@visnja034) June 28, 2018     I što je još mnogo gore, mnogi predstavnici opozicije će to podržati! Pretiti nekom na ovakavnačin je za svaku osudu!  — Biljana (@Biljana72224444) June 28, 2018     Ristić je abnormalan. Treba za ove pretnje da dobije krivicnu prijavu!  — M.Kujovic (@1kujovic) June 28, 2018     Ovo je nedopustivo, narodni poslanik javno preti predsedniku? Pa gde to jos ima... Ni manje nivise, nego zato sto se zalaze za mir. Risticem nadležni organi treba da se pozabave sto pre.  — Iris Petrović (@iris_petrovic) June 28, 2018     Оптужба је класична снс-таблоидна подметачина. Било је само питање дана када ћеударити. Док се припрема за потписивање "правно-обавезујућег" споразума са Тачијем иХарадинајем, режиму сметају аутентични представници српског народа са КиМ. Пунаподршка Славиши! https://t.co/bEwvRY21k9  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 28, 2018     Ovo je prešlo svaku meru,  stvar zahteva da se hitno sprovede istraga. Ovakve pretnje sunedopustive.  June 28, 2018     Није му доста што - наизменично - хоће да буде и Ђинђић и Тито, него би сад мало дапред својом публиком глуми и Кнеза Лазара  June 28, 2018    (НСПМ)  Видети још:  "Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије исусретима са Вама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикривасвоју косовску издају  "Отаџбина": Беспризорни режимски напади на Славишу Ристића личе на хајку којаје вођена против Оливера Ивановића  Информер - Ристић прети председнику: Вучић ће завршити као Ђинђић уколикобуде покушао да направи мир!; Марко Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочинмржње!; Вукадиновић: Класична СНС-таблоидна подметачина  Александар Мартиновић: Држава хитно да реагује на отворене претње смрћуАлександру Вучићу; посебно је страшно што се то дешава на Видовдан  Ивица Дачић: Писмо Славише Ристића је претња смрти Вучићу која показује високстепен мржње и лудила о Косову; Путин на јесен у Србији  Ало: Вулин осудио претње председнику - "Хоће да убију Вучића јер им не одговарајака Србија!"  Милош Вучевић: Надлежни органи хитно да реагују и предузму мере због претњисмрћу које је Славиша Ристић упутио Вучићу  
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