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Председник Покрета слободних грађана Сергеј Трифуновић објавио је на Твитеру да су
неки чланови Покрета хтели да узму мито од пола милиона евра, који је он одбио. Додао
је да су неки људи из ПСГ смењени због тога, а неки јер су лоше радили свој посао.

  

  

Како ствари у правној држави међутим стоје, тужилаштво ће ме пре позвати да
одговарам за све људе које сам поклао у “Стршљену”, него да ме пита ко ми је испред
СНС, нудио мито.

  
  

Kako stvari u pravnoj državi medjutim stoje, tužilaštvo će me pre pozvati da odgovaram za sve
ljude koje sam poklao u “Stršljenu”, nego da me pita ko mi je ispred SNS, nudio mito. pic.twitter
.com/ESI6TH7Nnx

  — Sadick Whistler (@WhistlerDick) October 10, 2019    

"Нећу да кажем ко ми се обратио, јер то не могу како не бих у лошу ситуацију довео
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недужне људе, али јесте ми нуђен новац за Покрет, износ је пола милиона евра, уколико
пристанем да будем опозиција која ће да говори оно што власти одговара", рекао је
Трифуновић за Блиц и додао да је цена пала.

  

"Или се више нема пара, или је реч о некој другој врсти гадости о којој ни не желим да
размишљам", казао је Трифуновић.

  

Он је касније на Твитеру написао и да ће га пре тужилаштво позвати да одговара за
убиство људи у филму Стршљен, у којем је глумио главну улогу, него да истражи ко му је
испред Српске напредне странке нудио новац.

  

ПСГ: Смене из организационих разлога

  

ПСГ је у саопштењу навео да је из организационих разлога смењен повереник за
Београд Александар Павловић, а да је оставку на функцију шефа Извршног одбора из
бројних разлога поднео Милан Жунић.

  

Додаје се да је Председништво ПСГ распустило чланове Извршног одбора како би се у
наредном периоду поставио нови.

  
  

Smenjeni neki ljudi u PSG. Neki loše radili pos’o, neki teli da uzmu bribe od pola miliona koji
sam ja odbio, pa nasli svoje kanale, obećavši im, jebem li ga šta bez mene. Ostali plaćeni
botovi (jer niko ne botuje džabe 20 sati dnevno.) i dalje smo bez para i čisti. Idemo dalje.

  — Sadick Whistler (@WhistlerDick) October 10, 2019    

"У изјаву Сергеја Трифуновића, председника ПСГ, да му је нуђен мито немамо разлога
да сумњамо, исто као што смо апсолутно уверени у његов интегритет који доказује
свакодневним залагањем за вредности Покрета - било да је реч о дневним питањима
која нису интересантна медијима, било да се говори о крупним политичким одлукама и
притисцима које сви доживаљавамо свакодневно", наводи се у саопштењу ПСГ.
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