Александар Вучић: Нико није терао људе да изађу на изборе на Косову. Џипови на биралиштима у
уторак, 19 октобар 2021 11:25

Председник Србије и Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић рекао је да су
примећени џипови на бирачким местима током локалних избора у Неготину и Мионици,
али су они, према његовим речима, "радили посао за неке друге политичке странке".

Вучић је новинарима на отварању канадске компаније „Магна ситинг“ у Алексинцу рекао
да „није било замерки на бирачким местима“.

„Чак ни они који су били срећни, који су добили 12,5 одсто (Народна странка), уместо 18,
19 (одсто) колико су имали пре четири године. Дакле исти људи, само под различитом
фирмом ишли на изборе (Демократска странка), нису имали шта да кажу“, рекао је
Вучић.

Када су у питању резултати СНС на изборима у Неготину и Мионици, која је у обе
општине добила више од 70 одсто гласова од броја изашлих гласача, Вучић је истакао да
су добили више гласова него пре четири године.
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„Ја сам незадовољан резултатима у неколико села укључујући и Доње Мушиће, тамо смо
очигледно много грешака направили, и у селима према Дивчибарама, где смо добијали
око 60, 64 посто гласова. Ту смо неке велике грешке правили. Ту ћемо да анализирамо
сопствене грешке и да видимо шта је то што можемо да променимо убудуће“, казао је
Вучић.

Према његовим речима, у централним градским изборним јединицама у Неготину, СНС је
освајао између 57 и 60 одсто гласова.

„Свуда друго је било између 75 и 90 посто, тако да треба да видимо, наравно, шта је то
што би требало да урадимо у наредном периоду, шта је то због чега су људи
незадовољни“, изјавио је Вучић.

Носилац листе Народне странке за локалне изборе у Неготину Крста Станковић
Њењуловић рекао је раније да је СНС на локалним изборима у недељу „украла најмање
20 одсто гласова“ и додао да је Народна странка спремила више жалби због уочених
неправилности на бирачким местима.

„Нико није терао људе да изађу на изборе на Косову, задовољан сам резултатом“

Вучић је изјавио да нико није терао људе да изађу на изборе на Косову и да је
задовољан бројем гласова на изборима.

„Нападамо Приштину за неиспуњавање Бриселског споразума, а онда ћемо ми да не
испунимо Бриселски споразум, како бисмо онда могли да изађемо пред било кога и да
тражимо да се испоштује споразум, односно да се формира ЗСО“, казао је он.

Он је казао да су људи у српским срединама у „неупоредиво“ већем броју изашли да
гласају, просечно више од 60 одсто, а свега 40 одсто у већински албанским срединама,
што, како је оценио, говори о мотивисаности људи да изадју на изборе.
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Вучић је оценио да ће Приштина поново тражити излаз за „своју нелагодну политичку
ситуацију“, али да је на Београду да чека шта ће рећи Европа.

„Надам се да ће разум да преовлада код једног дела људи у Приштини иако је сад тешко
на то рачунати после овог политичког пораза који су доживели. Сит сам свих врста
лицемерја и споља и из Приштине“, рекао је он.

У Генералном секретаријату председника Републике нису вакцинисани сви
запослени, дају ми невероватна објашњења

Председник Србије Александар Вучић изјавио је да и у Генералном секретаријату
председника Републике нису вакцинисани сви запослени иако је проценат вакцинисаних
у тој институцији највећи од свих државних органа.

Вучић је приликом отварања огранка фабрике Магна ситинг д.о.о Оџаци у Алексинцу
рекао да добија добија „невероватна“ објашњења оних који у Генералном секретаријату
не желе да се вакцинишу.

3/4

Александар Вучић: Нико није терао људе да изађу на изборе на Косову. Џипови на биралиштима у
уторак, 19 октобар 2021 11:25
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да каже да су та објашњења „небулозна“, али да то није
(Бета-Фонет)
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