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Ћерајте мене, ал немојте да растерујете Србе с Косова и да их терате у гробове и
говорите да њихови гласови нису валидни. Све се своди на то да опозиција жели ситне
привилегије, да ручају у скупштинском ресторану и имају скупштинске плате. Смририће
се чим на силу пређу цензус, дочепају се скупштинског ресторана и мало у скупштини
викну - рекао је данас премијер Србије Александар Вучић.

  

  

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да човек за којег опозиција тврди да
је "фантомски бирач" од 144 године, односно један од наводно мртвих на списку гласача,
постоји, зове се Сретан Бранковић, из села Грча, општина Витина, и има 44 године.

  

Вучић је рекао да је "заплет" настао због грешке у матичном броју.

  

Он је у разговору са новинарима на Бањици приметио да је то била једина конкретна
примедба која се чула на протесту опозиције и да се показало да ни та једна не
одговара истини.

  

"Човек је стамен, доброг здравља и јавност ће имати прилике да га види ускоро", рекао
је Вучић.

  

Он је додао да је Бранковић гласао за СНС, као што је 70 одсто Срба на Косову гласало
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за СНС.

  

"Постоји човек, зове се Сретан . Он је заиста гласао, не стиди се да каже и за кога. Моја
листа је тамо освојила 70 одсто гласова Срба и веома сам поносан због тога. А ОЕБС је
саопштио да је све протекло добро на изборима", рекао је.

  

"Толико о њиховим безочним и бесмисленим неистинама, јер то је била њихова једина
конкретана примедба", рекао је Вучић.

  

А онда је додао:

  

"У лажи су страшно кратке ноге. Сретен Бранковић је срећан штп је гласао за листу
'Србија побеђује'".

  

"Саша Радуловић је познат по тарифи 10 одсто"

  

Упитан на тврдње лидера покрета "Доста је било" да је СНС изгубио изборе и да су
избори покрадени, Вучић је рекао да се Радуловић "у лупеже најбоље разуме".

  

"Није време да на данашњи дан говорим о томе шта он ради са својом супругом и својим
кумом. Стечајни управник... Њихови људи су били на свим бирачким местима, па што
нису контролисали гласање", упитао је Вучић.

  

На питање новинара о наводима Саше Радуловића на друштвеним мрежама у којима је
коментарисао да је СНС изгубио 10 одсто гласова, Вучић је рекао:

  

"Свако о себи најбоље говори. Није данас време да се о томе прича. Боље питање је шта
Радуловић ради са својом супругом и кумом... Познат је по томе да је 10 одсто проценат
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који он обично узима. Некад и више, ал не иде му више као што му је некад ишло".

  

"Опозицију су финансирали тајкуни, наше паре су чисте"

  

Коментаришући наводе о пореклу новца за кампању опозиције премијер је рекао:

  

- Покрали су све паре, путовали су и трошили. Ми смо једини спремни да покажемо
финанскијску транспарентност. Имали смо паре чисте као суза за кампању, а они ни
динара чистог. Не спомињу више ништа о томе јер су им тајкуни давали паре. Нама нико
од тајкуна није давао ништа - рекао је Вучић и додао:

  

"Ајде да данас више не говоримо о томе, празник је."

  

(Танјуг) 
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