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 Потпредседник Странке слободе и правде (ССП) Борко Стефановић позвао је данас
председника Србије Александра Вучића да саопшти имена људи с којима је разговарао
када су га наводно прислушкивале државне структуре и нагласио да Вучић не може да
остане председник уколико се испостави да је у контакту са криминалцима.

  

На конференцији за новинаре испред Председништва, Стефановић је рекао да би Вучић
могао да саопшти имена јер он тврди да нису криминалци људи с којима је разговарао,
али је нагласио да би председник требало да одговара уколико је обелоданио мере
прислушкивања људи који се сумњиче за криминал.

  

„Морамо да добијемо одговоре на та питања: или су надлежни прислушкивали невине
људе или је председник Србије разговарао са криминалцима – и због тога сматрамо да
не може да остане председник. (…) На основу онога што је председник Србије рекао,
претпоставља се да су по закону прислушкивани људи из криминалног миљеа“, казао је
Стефановић.
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Стефановић је нагласио да би требало да одговарају људи из надлежних органа –
полиције, Безбедоносно-информативне агенције (БИА) или тужилаштва, уколико се
испостави да су прислушкивали невине људе.

  

Он је истакао да не постоји пример у свету да председник неке земље има контакте са
људима из криминалног миљеа и додао да је незамисливо да с људима који су „под
мерама“ разговарају светски лидери попут Владмира Путина, Џоа Бајдена или Ангеле
Меркел.

  

Председник Србије Александар Вучић саопштио је раније да су прислушкивани његови
разговори са особама чија имена није хтео да саопшти, а с којима је наводно разговарао
о фудбалу и оценио да је то покушај државног удара.

  

(Бета)
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