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 "То што се један народни посланик у Скупштини залаже 'да нас нема', а сви на то ћуте,
доказ је где живимо", рекао је за Нова.рс председник Странке слободе и правде (ССП)
Драган Ђилас, реагујући тако на изјаву посланика из редова Српске напредне странке,
Небојше Бакареца, који је раније данас позвао на ликвидацију Саше Вукадиновића и
лидера ССП.

  

- Нас има и биће наш све више. И бићемо сваки дан све гласнији како би се истина о овом
криминалном режиму што више чула. Што се оптужби на раћун Саше Вукадиновића тиче,
он већ пет година ради у мојој фирми као правник. У питању је човек у чије време су
испуњене наше обавезе према Хагу, у чије време су ухапшени криминалци попут Јоце
Амстердама и у чије време је разбијена Шарицева група… Криминалци су били једини
који су тада желели да га нема. Исти случај је и данас - навео је Ђилас.

  

Подсетимо, раније данас је посланик СНС Небојша Бакарец изјавио у Скупштини Србије
да постоји завера против председника Александра Вучића, а упутио је индиректну
претњу бившем шефу БИА Саши Вукадиновићу, чију су фотографију из Трста са
Драганом Ђиласом су објавили поједини таблоиди.
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- Шта је друго него ковање завере? То што је урадио бивши шеф БИА је крајње
непрофесионално и недопустиво у професионалним обавештајним односима. Замислите
да се бивши шеф Федералне службе безбедности састаје са (Алексејем) Наваљним.
Знате како се то решава у Русији? Тако што те више нема - изјавио је Бакарец у јавном
преносу седнице Скупштине Србије.

  

Бакарец је изјавио да постоји завера против председника Србије, а према његовим
речима, "циљ је заштита угрожених интереса појединих лидера опозиције, представника
бившег режима и појединаца из владајућих структура".

  

(Нова.рс)
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