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Члан Председништва Српске напредне странке (СНС) Владимир Орлић изјавио је данас
да је организатор демонстрација које се више дана заредом дешавају у центру Београда
и другим градовима Србије један од лидера Савеза за Србију (СзС) Драган Ђилас.

  

  

Оне је на конференцији иза штампу оценио да је Ђилас протесте „лично организовао и
платио“, те да му „пребацивање одговорности или кривице неће проћи, колико год то
покушавао“.

  

„Свака бачена каменица, свака упаљена бакља, сваки бачени молотовљев коктел, сваки
повређени полицајац, свако уништавање јавне и приватне имовине људи у овој земљи
непосредно иду на образ, душу и одгворност Драгану Ђиласу“, рекао је Орлић.

  

Он је оценио да је тој опозиционој политичкој организацији циљ насилно преузимање
власти „тако што ће целу земљу да зауставе“.
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„Тако што ће живот у овој земљи у потпуности да укину, да блокирају све институције,
аутопутеве, обуставе рад, онемогуће људима чак и да дишу, само да би се они докопали
власти. Ђилас добро зна да га народ у овој земљи неће и да на изборима нема шта да
тражи и зато покушава насилним методама, пучем, државим ударима и тиме што ће се
проливати крв по улицама ове земље да дође на власт“, рекао је Орлић.

  

Да подсетимо, председник Странке слободе и правде Драган Ђилас казао је данас да
су, како је навео, „параполицијске структуре“, које су „без легитимација хапсили
демонстранте“ претходних дана, блиски са бившом државном секретарком у
Министарству унутрашњих послова (МУП) Дијаном Хркаловић.

  

(Бета)

  

Видети још:  Српска опозиција: Вучићеви хулигани нападају, а полиција батина
грађане; Ухапшени грађани су након привођења пребијани; Батинашким одредима
командовао Иван Ристић, бивши шеф кабинета Небојше Стефановића
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