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Бивши посланик Демократске странке Горан Јешић написао је на Твитеру да је Ђорђе
Вукадиновић, сада један од чланова Удружене опозиције Србије, "заслужио батине где
год да се појави". Након што је Вукадиновић навео да је на Тргу републике имао сусрет
са групом миграната, те да је "телефон сачувао у последњој секунди", Јешић је написао
да је он “националистичко говедо које је себе због скупштинске апанаже прогласило
Влахом".

  

  Вербални сукоб бивших посланика започео је твитом Ђорђа Вукадиновића, уредника
Нове српске политичке мисли. Он је навео да је код Стакленца на београдском Тргу
републике група “младих, пијаних (или дрогираних) миграната кружила између локала и
меркала жртве”.   

“Један пита: ‘Где је овде бус-стејшен, а други се с леђа прикарада телефону на столу.
Полиције ни од корова. Телефон сачуван у последњој секунди. Али варате се ако
мислите да им је било непријатно, да су побегли, отишли ка бусу и слично. Само се лењо
одвукли мало даље, направили полукруг и вратили до локала поред”, написао је
Вукадиновић.
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"Стакленац" на Тргу Републике, пола сата пре поноћи. Центар центра Бг. Група младих,
пијаних (или дрогираних?!) миграната кружи између локала и мерка жртве. Један пита:
"Где је овде бус-стејшен" (тим речима), а други се с леђа прикрада телефону на столу.
Полиције ни од корова

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 13, 2020    

Он је навео да му је девојка која ту ради рекла да је та група ту свако вече, те да је било
свакаквих сцена.

  

“И, ако је могуће, без малициозних коментара и ‘високе политике’. Ово није ‘мигрантски
проблем’ (али јесу били мигранти), већ проблем полиције, ‘праве’ и ‘комуналне’, и
проблем београдске власти. Позивам МУП и Небојшу Стефановића да реше проблем,
док неко не настрада”, додао је Вукадиновић.

  
  

И, ако је могуће, без малициозних коментара и "високе политике". Ово није "мигрантски
проблем" (али јесу били мигранти), већ проблем полиције, "праве" и "комуналне", и
проблем бгд власти. Позивам МУП и @NesaStefanovic  да реше проблем, док неко не
настрада (са било које стране).

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 14, 2020    

Тај његов твит испровоцирао је демократу Горана Јешића, који је потом Вукадиновића
извређао и запретио батинама.

  

“Националистичко говедо које је себе због скупштинске апанаже прогласило Влахом,
има проблем са мигрантима, је заслужило батине где год га сретнемо”, навео је Јешић на
Твитеру.

  
  

Nacionalističko govedo koje je sebe zbog skupštinske apanaže proglasilo Vlahom, ima problem
sa migrantima, je zaslužilo batine gde god ga sretnemo!

  — UžičkaRepublika (@gjesic) August 14, 2020    
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1294058092724969473?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NesaStefanovic?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/djordjenspm/status/1294070934014439425?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/gjesic/status/1294339135638036485?ref_src=twsrc%5Etfw
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Он је написао и да је Вукадиновић срамота за век и векова Влаха у Србији, алудирајући
на то да је уредник НСПМ био кандидат влашке мањине за улазак у Скупштину.

  
  

Djoko, što bi mi u Sremu od milja rekli Djokice, ti si dragi moj sramota za vek i vekova Vlaha u
Srbiji!

  — UžičkaRepublika (@gjesic) August 14, 2020    

“Дакле, без тешких речи и без генерализација, указао сам на проблем и позвао МУП да
појача присуство у тим деловима града. Ништа више. Уосталом, погледајте тај ноћашњи
низ. А уследила је бесна хајка, личне увреде, оптужбе за “расизам” и “фашизам”, па и
физичке претње”, написао је нешто касније Вукадиновић на Твитеру.

  

Ђорђе Вукадиновић: Тужићу га из „педагошких разлога“

  

Ђорђе Вукадиновић, члан Удружене опозиције Србије и уредник НСПМ, навео је да ће
тужити бившег посланика ДС Горана Јешића, који му је на Твитеру претио батинама и
изнео увреде на његов рачун.
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https://twitter.com/gjesic/status/1294353388956725248?ref_src=twsrc%5Etfw
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  “Тужићу га, наравно, из педагошких разлога. Не зато што мислим да се може променити,већ да покажем да ипак мора бити нека граница примитивизму”, навео је Вукадиновић укоментару на текст Нова.рс, који је објављен на Твитеру.  Горан Јешић је написао на Твитеру да је Ђорђе Вукадиновић “заслужио батине где годда се појави”, те да је “националистичко говедо које је себе због скупштинске апанажепрогласило Влахом”.  Вербални сукоб бивших посланика започео је твитом Вукадиновића, који је навео да јекод Стакленца на београдском Тргу републике група “младих, пијаних (или дрогираних)миграната кружила између локала и меркала жртве”.  “Један пита: ‘Где је овде бус-стејшен’, а други се с леђа прикарада телефону на столу.Полиције ни од корова. Телефон сачуван у последњој секунди. Али варате се акомислите да им је било непријатно, да су побегли, отишли ка бусу и слично. Само се лењоодвукли мало даље, направили полукруг и вратили до локала поред”, написао јеВукадиновић и додао да му је девојка која ту ради рекла да је та група ту свако вече, теда је било свакаквих сцена.  Тај његов твит испровоцирао је демократу Горана Јешића, који је потом Вукадиновићаизвређао и запретио батинама.    Уважени г. Јешићу. Ја све да сам се за ескима прогласио (а нисам, то је стари снс-лдпспин) свој сам боравак тамо више него поштено оправдао. А Ви сте - пре и мимо бојкота -у скупштину за ове 4 године ушли укупно пар пута. Углавном само ради преузимањановогодишњих пакетића  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 14, 2020    (Нова.рс, НСПМ)  
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1294353983365160960?ref_src=twsrc%5Etfw

