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 Председник Демократске странке (ДС) Зоран Лутовац изјавио је да када је цела власт
уплетена у криминал онда ту нема обрачуна с организованим криминалом, него
искључиво обрачуна унутар организованог криминала.

  Лутовац је у интервјуу агенцији Бета казао да би власт у Србији морала да се обрачуна
с носиоцима те спреге у сопственим редовима.   

Упитан како оцењује то што још нико од представника власти није ухапшен због сарадње
с криминалном групом Вељка Беливука, Лутовац је казао да се ради о обрачуну унутар
политичког крила организованог криминала.

  

“У недостатку информација намеће се логичан одговор: нико из власти није ухапшен
зато што је то обрачун унутар политичког крила организованог криминала и једни друге
‘држе у шаци'”, рекао је председник ДС-а.

  

На питање Бете како коментаришете то што јавност још увек не зна због чега је полиција
снимала разговоре председника државе Александра Вучића, Лутовац је рекао да је “за
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претпоставити да је то тако управо стога што једни друге ‘држе у шаци'”.

  

Коментаришући извештај Европског парламента (ЕП) у коме се наводи да власти у
Србији морају у потпуности да разреше криминалне афере као што су Јовањица,
Крушик, Телеком и Савамала, Лутовац је казао да су размере криминала толике да се
више не могу игнорисати.

  

“Игнорисање Савамале водило је ка Крушику и Јовањици, а њихово игнорисање
Телекому. И то је само врх леденог брега. Искрено се надам да је то почетак преласка с
вербалних европских интеграција на тему практичног испуњавања европских стандарда
и критеријума”, оценио је председник ДС-а.

  

Чињеница да се четири случаја високе корупције налазе у извештају, додао је он, говоре
о правом угледу који Влада Србије, а с њом нажалост и Република Србија ужива у
Бриселу.

  

 “Истовремено Влада нас убеђује у своје невероватне спољнополитичке ‘успехе’ и
‘реноме’ који ужива”, навео је Лутовац.

  

Упитан како коментарише чињеницу да су за извештај ЕП гласали и чланови Одбора за
спољне послове из редова Европске народне партије којој припада и СНС, Лутовац је
рекао да све то указује да је време “прикривања” афера у Србији прошло.

  

“На другој страни, реакције државног руководства на резолуцију ЕП говоре о
неспремности да се погледа истини у очи и о неспремности да се ишта промени како би
се Србија скренула са погрешног пута на ком се налази. Зато приче о убрзању европског
пута остају пука пропаганда док се Србија суочава са даљим одустајањем од европских
интеграција и разилажењем са европским вредностима, на штету грађана Србије”,
истакао је председник ДС-а.

  

Коментаришући то што власти у Србији још од 2016. године нису спровеле ниједну
препоруку Европске комисије када су у питању евроинтеграције, Лутовац је казао да
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“клептократском режиму” не одговара уређена држава у којој владају закони.

  

“Одговара му управо оно што ради девет година: једно прича и обећава, а друго ради и
спроводи. Србија је прва држава кандидат за чланство у ЕУ у којој Влада отворено
преко својих медија и појединих функционера пропагира неулазак у ЕУ и напада
суштинске вредности ЕУ”, рекао је он.

  

Навео је да Европски парламент осуђује говор мржње, застрашивања и увреда који
долази са говорнице Народне скупштине и од стране званичника Србије према
опозицији, интелектуалцима, цивилном друштву, али и према посланицима Европског
парламента.

  

“Овакво понашање говори да представници власти апсолутно не разумеју процес
европске интеграције у ком се налазе, нити које су последице њихових дела, како по
Владу у којој седе али тако и по садашње и будуће генерације грађана Србије”, рекао је
Лутовац.

  

На питање Бете које су последице што у последњих годину и по дана нисмо отворили
ниједно преговарачко поглавље на путу ка ЕУ, Лутовац је казао да је то још једна “цигла
у зиду” пропадања Србије.

  

На спољнополитичком плану, додао је он, последица је да су европске интеграције пред
суспензијом и то је лоша вест за грађане Србије.

  

“На унутрашњем плану немамо основне слободе и права, политичка каста око
Александра Вучића ради шта јој се прохте мимо Устава и закона, Србија је опустошена
корупцијом и криминалом, а грађани осиромашени и растерани по свету”, закључио је
Лутовац.

  

(Бета)
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