
Славиша Ристић: Нисам узео ни један евро од Приштине, размишљам да тужим Вучића због лажних оптужби. Ако ми се нешто деси, он ће бити одговоран
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Посланик "Уједињених" у Скупштини Србије и бивши председник општине Зубин Поток
Славиша Ристић изјавио је да је близу одлуке да тужи председника Србије Александра
Вучића јер је у више наврата тврдио да је примао стотине хиљада евра од приштинских
институција.

  

„Александре Вучићу, за безбедност моју и моје породице, као и пријатеља из покрета
Отаџбина, ако нам се нешто деси ти ћеш бити одговоран за подстрекивање“, рекао је
Ристић новинарима у Скупштини.

  

  

Подсетио је да је председник Србије на једној седници парламента рекао да је Ристић
од Приштине примио 120.000 евра, док је на једној конференцији поменуо да је у питању
више стотина хиљада евра.

  

„Ја као председник општине Зубин Поток нисам примио не 120.000 или стотине хиљада
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евра, нисам један евро примио од такозваних приштинских институција из простог
разлога што се Славиша Ристић као председник општине није налазио на платном
списку такозване Републике Косово и за то имам доказе“, казао је Ристић.

  

Казао је да он тај новац није могао да прими јер га приштинске институције нису
сматрале запосленим зато што нема косовска документа, личну карту и банковни рачун.

  

Ристић је додао да ће Вучић тврдње морати да докаже на суду и да ће у консултацији са
својим адвокатом против Вучића поднети тужбу јер сматра да му је угрожена
безбедност.

  

„Не само за повреду угледа и за неки душевни бол, јер знам да је то лаж, већ пре свега
да се на тај начин угрожава моја безбедност и безбедност мојих пријатеља на Косову и
Метохији само зато што критикујемо, само зато што смо говорили свих ових година да је
грешка улазак у такозване косовске институције и да смо Бриселским споразумом
изгубили државу Србију на простору Косова и Метохије“, казао је Ристић.

  

Навео је да је 2016. године пуцано на његову кућу и бачена бомба у изборном дану, због
тога што је, по његовим речима, у кампањи критиковао власт и Бриселски споразум, за
који сматра да је „погубан“.

  

(Бета)
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