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Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је  тврдња председника Покрета
слободних грађана Сергеја Трифуновића да му је нуђен новац да буде
конструктивна опозција
"кафанска измишљотина и лаж коју ни пас с маслом не би прогутао" и како верује да ће
тужилаштво испитати такву тврдњу.
 

  "А зашта да му платимо, да изађе на изборе? Што се мене тиче, не мора нико од њих да
изађе на изборе", рекао је Вучућ за Телевизију Пинк.     Он је одбацио наводе из
опозиције да ће бојкот избора довести у питање легитимит резултата избора.  "Какав
недостатак легитимитета, кад изађе око педесет одсто бирача", навео је Вучић.
 
 
Вучић је рекао и да је погледао снимак по којем Драган Ђилас, тада шеф Народне
канцеларије председника дражаве Бориса Тадића, прети саобраћајном полицајцу,
наводећи да је то бахатост у којој се други виде чак и као "нижа раса".  Према његовим
речима, бахатих има и "код нас", али морају да знају, нагласио је, да ће имати
консеквенце.  "Мислите да нема оних који се тако понашају, а позивају на то да наводно
имају моју подршку", рекао је Вучић.
 
 
Проблем таксиста решити договором
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Говорећи о штрајку таксиста у Београду, Вучић је рекао да Влада Србије не сме да
доноси одлуке под притиском, јер би, како је оценио, и други на тај начин могли да
траже испуњење својих захтева.
 
 
"Молим таксисте да размисле да пронађемо решење за њихове проблеме, да њима не
буде тешко да кажу да прекидају штрајк - а нама да не буде тешко да део ствари
прихватимо", изјавио је Вучић за телевизију Пинк.
 
  Режим Бориса Тадића није нам дозволио да шетамо - није дозволио оно што ми њима
допуштамо       Вучић је оценио да треба "стишати страсти" и решити проблем таксиста
договором.  Како је он казао, таксистима упућује "молбу за још већом одговорности и
озбиљности" да се превазиђу њихови проблеми и најавио да ће држава да помогне
таксистима, између осталог око плаћања пореза и сређивања возила.    

"Неки нам кажу 'зашто их не похапсите', али ми имамо случај убијеног Ранка Панића
2008. године када нам режим Бориса Тадића није дозволио да шетамо - није нам
дозволио оно што ми њима допуштамо", истакао је Вучић.
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