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После објављивања поверљивих докумената у Јутарњем програму телевизије Пинк,
председник Александар Вучић довео је у питање безбедност земље, прекршио је Бечку
конвенцију, извршио кривично дело и то све са позиције председника државе, изјавио је
председник Социјалдемократске странке Борис Тадић.

  

"Он је потпуно некомпетентан да обавља функцију председника државе у правном
смислу, а не знам да ли и у неком другом, то је питање за стручне службе, али сваки
његов наступ је лишен било какве интелигенције и то је апсолутна чињеница", рекао
је Тадић на конференцији за медије.

  

  

Откриввши име званичног представника француске обавештајне службе, Вучић
осрамотио Србију

  

Он је изјавио да је Вучић, откривши име званичног представника француске
обавештајне службе Жоржа Уриа, урадио нешто што се дешава први пут у историји
Европе и тиме је осрамотио Србију.
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Због откривања имена људи који су били прислушкивани, Србија је данас предмет
депеша амбасада и дипломата

    

Казао је да је због откривања имена људи који су били прислушкивани Србија данас
предмет депеша амбасада и дипломата, те да ниједна држава неће хтети да има
безбедносну сарадњу са државом као што је она.

  

Вучић је, према Тадићевим речима, сам себе оптужио и изнео доказе о вршењу
директних кривичних дела.

  

Тадић је оценио да је Вучић читајући поверљива документа, прекршио сва
дипломатска правила и Бечку конвенцију, да је довео у питање кредибилитет
служби безбедности и људи који ту раде, као и међународни положај Србије.

  

"Вучић је довео у питање безбедност земље и учинио кривично дело и опет тужилаштво
не реагује. Србија је угрожена нереаговањем тужилаштва", рекао је Тадић.

  

Тадић је упитао да ли је Вучић скинуо одлуку "државне тајне" са докумената која је јавно
објавио, и у чијем је интересу, односно да ли је јавни интерес да открива мрежу
обавештајаца у Србији.

  

Према његовим речима, Вучић је потврдио све оно о чему је он причао, а то је да није био
прислушкиван у време када је он био председник Србије.

  

Вучић од себе прави жртву - каже да су сви прислушкивани само због њега

  

Борис Тадић је казао да Вучић покушао да се представи као жртва, јер је ухваћен да је
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он, као опозиционар, прислушкивао њега (Тадића), као тадашњег председника.

  
  

Вучић од себе поново покушао да направи жртву

    

"Вучић је рекао да је био прислушкиван само када је упадао у разговоре законито
прислушкиваних људи и да није био под мерама. А онда, да би правдао себе као
жртву, каже да су сви ти људи прислушкивани да би он био праћен", рекао је
Тадић.

  

Упитан да појасни када ће поднети кривичну пријаву против Вучића, Тадић је рекао да
ће то урадити када је припреме његови правни саветници и други адвокати који буду
желели да се придруже.

  

"Отварам могућност свим адвокатима да учестују у том правном процесу, отварамо
конкурс за заговоренике слободе међу адвокатима, а Вучићу би било најпаметније да
заћути", поручио је Тадић.

  

(Н1)  
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