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„Народни посланик Славиша Ристић, који се представља као вођа Народног покрета
Срба са КиМ “Отаџбина“ упутио је отворену претњу убиством председнику Србије
Александру Вучићу, упозоравајући га да ће проћи као убијени премијер Србије Зоран
Ђинђић“, рекао Александар Мартиновић, шеф посланичке групе СНС на конференцији
за новинаре којој је присуствовала комплетна посланичка група напредњака.

  

Напредњаци су затражили хитну реакцију надлежних органа.

  

  

Истовремено Ристић у изјави за Данас  негира да је он било коме претио, па ни
председнику Србије и да нервоза коју су испољили напредњаци више личи на хајку
против њега и цртање мете на његово чело.
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– Ништа од ове власти ме не би изненадило, па чак ни хапшење, мада ми ова
халабука коју су напредњаци подигли против мене више личи на цртање мете на
моме челу, попут оне која је својевремено исписивана и на челу Оливера Ивановића.
Јасно је да ова власт има обавезу да потпише правно обавезујући споразум и она
ће свакако подићи велику прашину да би то ставила у други план, па ће тако
измишљати разноразне државне ударе, атентате и слично – каже Ристић за Данас.

  

Он објашњава да је суштина писма које је он као председник народног покрета
Срба са КиМ упутио Владимиру Путину, да се од председника Русије тражи, чак и
уколико власти у Београду направе чин потписивања правно обавезујућег
споразума за КиМ, Руска Федерација не дозволи приступ Косова УН.

  

На питање због чега је ипак у писму председник Вучић споменут у контексту убијеног
премијера Ђинђића, Ристић каже да су у једној реченици подсетили на Зорана Ђинђића
који је покушао да питање Косова наметне међународној заједници и указали да је био
жртва западних служби.

  

( Данас )

  

Видети још:

  

"Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије и
сусретима са Вама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикрива
своју косовску издају

  

"Отаџбина": Овакви режимски напади на Славишу Ристића личе на хајку која је
вођена против Оливера Ивановића

  

НСПМ: Како су СНС ботови и таблоиди писмо посланика Славише Ристића
Владимиру Путину окарактерисали као "позив на убиство Вучића"
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Информер - Ристић прети председнику: Вучић ће завршити као Ђинђић уколико
буде покушао да направи мир!; Марко Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочин
мржње!; Вукадиновић: Класична СНС-таблоидна подметачина

  

Александар Мартиновић: Држава хитно да реагује на отворене претње смрћу
Александру Вучићу; посебно је страшно што се то дешава на Видовдан

  

Ало: Вулин осудио претње председнику - "Хоће да убију Вучића јер им не одговара
јака Србија!"

  

Милош Вучевић: Надлежни органи хитно да реагују и предузму мере због претњи
смрћу које је Славиша Ристић упутио Вучићу
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