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 Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да се "велика опасност надвила над
Србијом и да би лопови, криминалци и они који су пљачкали, преко својих представника,
по сваку цену, хтели да се врате на власт".

  

  - На ту опасност ћемо одговорити борбеношћу, нећемо се лако предати иако су они
фаворити, ми ћемо се борити за будућност, а они нека се боре за прошлост - рекао је
Вучић новинарима у Инђији, где је обишао фабрику ИГБ аутоматик.   

Он је рекао да је за предизборну кампању потребно 35 до 40 дана и да ће Српска
напредна странка, чији је председник, током ње одговорити борбеношћу, и да се неће
предати.

  

Вучић је новинарима рекао да размишља и о председничким и о парламентарним
изборима.

  

- Размишљао сам и о парламентарним изборима о свему сам размишљао и наставићу да
размишљам - казао је он.

  

Случај Лончар - "Криминалац се захвалио за операцију оца"

  

Упитан да прокоментарише да ли је видео слику коју је пре неколико дана показао лидер
НС Велимир Илић, а на којој је министар здравља Златибор Лончар са криминалцем
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Душаном Спасојевићем, премијер је рекао да је видео и да је Лончара питао о чему се
ради.

  

Како је навео, министар му је објаснио да је реч о слици насталој после операције
Спасојевићевог оца и да су га потом позвали у оближњи кафић да му захвале, те да
нема везе ни са каквим криминалцима.

  

Премијер је рекао да верује Лончару, да сматра да је нешто било у вези с криминалом да
се не би ни сликао, али је додао уколико се покаже да је министар учествовао у било
каквим криминалним радњама, да ће истог тренутка бити смењен и наравно
процесуиран.

  

(Бета)
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