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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

''ВЕЛИМИРЕ ИЛИЋУ - ОДГОВАРАЋЕШ!'' 

На данашњој седници Председништва Републиканске странке, представљени су нови 

чланови, некадашњи високи функционери Нове Србије. 

Републиканској странци су приступили: Господин Бранко Јоцић, бивши директор 

,,Путева Србије'', господин Зоран Масловарић, бивши Председник Извршног одбора Нове 

Србије, и господин Станиша Ђокић бивши Председник Општине Житорађа. 

Међу обичним грађанима познати као честити и поштени људи, једни од ретких који су 

се борили за обичан народ и њихово боље сутра. У јавности познати као државни 

функционери, који су као и сви поштени и узорни грађани за време владавине Демократске 

странке завршили на суду због злоупотребе службеног положаја и због категоричног одбијања 

да буду пиони једног човека - Велимира Илића. Одбијајући улогу Вељиних марионета, ова три 

квалитетна господина су хапшена на најбруталнији могући начин, оптуживани за дела која нису 

починили а једини грех им је био што нису хтели да за рачун Велимира Илића ''крадуцкају'' како 

он то популарно воли да каже. Господин Јоцић, који је и био алфа и омега Нове Србије, а 

касније и ''Путева Србије, за чије време је урађено највише путне инфраструктуре, доживео је  

моралну, финансијску и психичку тортуру од тадашњих јавних тужиоца који су као кадрови 

Демократске странке у договору са популарним Вељом, казнили Јоцића јер није хтео да краде 

за њих. Обилна докуметација о свим малверзацијама Демократске странке, Бориса Тадића и 

поштенога Веље је у рукама Републиканске странке. Документација из које се прожима само 

један закључак ,,Велимире Илићу одговараћеш''. Одговараћеш Вељо за свако своје дело 

против закона, за сваку своју крађу, за сваку своју обману грађана Србије и ти и тадашња 

врхушка Демократске странке на челу са Борисом Тадићем. Одговараћеш Велимире за сваки 

километар пута, на коме си ''крадуцкао''. Ти, велики инжињеру Илићу, мислиш да је довољно да 

се појавиш на телевизији, шутнеш сто, окренеш се за 180 степени, прелетиш из јата у јато и 

сакријеш све своје махинације и малверзације. Које ти је то јато по реду Велимире? Јел се ти 

то враћаш у своје старо лоповско демократско јато?  

Е па није Велимире, то ти Републиканци обећавају.  

Председништво Републиканске странке ће стати испред људи који си Вељо 

сатанизовао, заштитити их, и пронаћи правог кривца - тебе. Републиканска странка никада се 

не одриче поштених и квалитетних особа, нити ће икада приморавати функционере странке да 

се баве противзаконитим радњама у корист странке. То је вероватно разлог за прелазак 

тридесед одбора Нове Србије у Републиканце, а очекујемо и да се тај број и повећа.  

 

Испред Републиканске странке 

Јеликић Никола - директор  

 


