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Основно јавно тужилаштво у Шапцу покренуло је предистражни поступак у случају
претњи лидера Српске деснице Мише Вацића градоначелнику тог града Небојши
Зеленовићу, потврдио је за Н1 виши јавни тужилац Зоран Обрадовић. Сличан инцидент
лидера Српске деснице из Бујановца још увек није добио епилог.

  

  

"Е па Зеленовицу, ево ме у Шапцу, твоме Шапцу!", поручио је Миша Вацић, лидер Српске
деснице, једном од ретких опозиционих градоначелника у Србији. Жар политичке борбе
или отворена претња?

  

"Срушили смо Аустроугарско царство, овде у Шапцу су се сконцентрисале снаге да им
задају завршини ударац, да их гурну низ Цер у српску Дрину и подавимо, е тако ћемо и
са Зеленовићем и његовим криминалцима", рекао је Вацић.

  

Вацић је касније објаснио да је заправо хтео да каже ће Зеленовиц удавити, не у реци,
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већ на изборима. Ипак, да ли је ово претња коначни суд даће тужилаштво. Основно
јавно тужилаштво у Шапцу покренуло је предистражни поступак.

  

"Затражили смо од полиције да нам достави обавештења шта се тачно догодило те
вечери. Биће прегледани видео записи и саслушани сведоци. Очекујемо да ћемо у
догледно време имати све потребне информације", наводе у тужилаштву.

  

И док би опозиционог градоначелника Небојшу Зеленовића давили, хапсили и пљували,
за напредњаке имају размевања. Посебну похвалу од Вацића добио је Бранко Маловић,
панчевачки напредњак за кога опозиција тврди да је"организатор батинашких одреда,
посебно уочи локалних избора".

  

"Ја знам да код вас постоји један човек звани Бранко који их држи лепо где им је место и
то поздрављам и у Српској десници ће увек имати партнера да се сачува ред и мир",
изјавио је Вацић.

  

Српска десница је у озбиљним припрема за изборе, не само са формирањем одбора, већ
и са постављањем билборда.

  

"Одакле њима новац да то поставе? Ја не волим приче о тајним службама, али
вероватно је пројекат власти и неких безбедносних служби, па онда се прича о томе да
српска десница уђе у парламент", оценио је новинар Вељко Пајовић.

  

То је преписивање од Слободана Милошевића, каже новинар Слободан Ступар.

  

"Српску десницу, овакву какву данас видимо, производ је Александра Вучића уз помоћ
службе државне безбедности, односно Безбедносно-информативне агенције. Они
репродукују ону исту причу који је правио Милошевић својевремено, ангажујући
Војислава Шешеља. Милошевић је био оригинал, а ово сада је фарса", наводи Ступар.
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А фарса треба да послужи за то да се домаћа и страна јавности увере да је власт
напредњака једина брана екстремизму, каже Ступар.

  

"Суштина приче је - ако је једном изгубим, ево какви ће доћи. Шта све страшно може да
се догоди уколико ја не будем на власти. Читава Вучићева прича је - немојте да ја
силазим са власти", изјавио је Ступар.

  

Ово није први Вацићев инцидент. У октобру је у Бујановцу на оснивању одбора странке
рекао да су највећи проблем у том граду "домаћи издајници који шурују са Шиптарима" и
да ће они, како је навео, "бити расељени зато што другима уништавају животе".
Тужилаштво је наложило бујановачкој полицији да прикупи информације, али епилога
овог случај за сада нема.

  

(Н1)
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