Затворен ужички кафић који је инспекција казнила дан након посете Драгана Ђиласа
среда, 27 октобар 2021 17:22

Као што је било најављено, пореска управа је јутрос затворила ужички кафић
Макамара у коме су, пре неки дан, седели челници Странке слободе и правде –
Драган Ђилас, Мариника Тепић, Борко Стефановић и Дејан Булатовић са
члановима и симпатизерима те странке у Ужицу и другим грађанима.

На вратима познатог кафеа су окачени трака са натписом “Пореска управа“ и
обавештење те управе да је „објекат затворен због непоштовања пореских прописа“.

Ђилас и представници ССП су у петак, на Тргу партизана, разговарали са Ужичанима о
стању у земљи и представили програм те странке. Након тога, касно поподне,
прошетали су се градом, а онда сели да се освеже у башти ужичког кафе.

Сутрадан ујутро, порезник је дошао у кафић и, након детаљне и дуге контроле, утврдио
да продаја две-три кока-коле, како је објаснио власник кафића, није приказана у шанку и
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наложио да се од среде, 27. октобра, објекат затвори наредних 15 дана.

Александар Веселиновић, председник ужичког одбора ССП, оценио је да је
порезник сигао у кафић у суботу ујутро и наложио затварање, јер су претходног
дана у њему били представници те странке из Београда и Ужица, са Драганом
Ђиласом.

„То је, вероватно, одмазда и реакција на веома успешан промотивни скуп ССП
претходног дана на ужичком тргу. Инструкција о затварању кафића је стигла вема брзо,
јер су у њему, 12 до 15 часова пре тога, били представници ССП на челу са Драганом
Ђиласом“, казао је Веселиновић и објаснио да „инспекција треба обавља контроле, али
да је случај Макамара „врло индикативан, јер је контрола извршена током викенда, у
суботу рано ујутро“.

„То јасно говори све“, оценио је Веселиновић.

Жељко Бацотић, председник ужичких демократа и угледни лекар, који је заједно са
Ужичанима исказао протест, осудио је затварање кафића, наводећи да „није слутио да
ће режим показати такву врсту политичког лудила“.

„На пречац су, у суботу ујутро, затворили омиљени кафић Ужичана, а мотиви су више
него јасни. То је превршило сваку меру и мислим да је време за бунт у целој Србији и да
схватимо у каквој колективној хипнози живимо“, казао је за Данас Бацотић, наводећи да
у затварању ужичког кафеа „нема случајности“.

Извинивши се власницима кафеа због неугодности, Драган Ђилас је у писаној
изјави за Данас истакао да се то дешавало и раније и да су инспектори затварали
ресторане у Краљеву и Врњачкој Бањи, само зато што је у њима ручао са својим
сарадницима, оценивши да је то „најјаснији показатељ фашизма у коме живимо“.

„Више пута су људе, који су покушали да резервишу сто за ручак, власници молили да не
долазимо, јер су знали да ће имати проблеме. Све то је још један доказ у каквом
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фашизму живимо. Извињавам се људима који су због тога што су нам дали ручак или
кафу остали без посла и прихода од кога живе они и њихове породице. Увек се, када
видим овакво понашање људи из власти, малтретирање поштених грађана, запитам шта
ће ти људи да раде сутра. А сутра ће брзо доћи“, наведено је у изјави Драгана Ђиласа
за Данас.

Револт Ужичана

Одлука порезника је револтирала Ужичане који су у недељу попунили кафић,
сматрајући да се иза затварања тог објекта крије одмазда власти према политичким
неистомишљеницима. То није био страначки скуп, већ подршка Ужичана власницима
кафеа и израз њиховог огорчења страначком инструментализацијом државе.

(Данас)
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