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 Лидер СНС Александар Вучић поручио је на скупу напредњака у Земуну да би, пошто их
опозиција тражи, што се њега тиче били расписани избори, пише Блиц.

  Овај лист наводи и да је Вучић поручио и да се не води интересима земље и Срба на
Косову и додаје да коначна одлука о овом важном питању, ипак, није донета.   

То пише данашњи "Блиц" и додаје да коначна одлука о овом важном питању, ипак, није
донета. 

  

О ванредним парламентарним изборима говори се у политичким кулоарима већ дуже
време, а њихови најгласнији заговорниси су, што се СНС-а тиче, министар полиције
Небојша Стефановић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, пише лист. 

  

На скупу СНС-а о изласку на биралишта говорио је и Вучић, а како је "Блицу" потврђено
из три извора, рекао је и да ће ако избора буде, бити позвани "посматрачи, али и
контролори избора из света". 

  

Вучић је отприлике рекао: "Опозиција тражи изборе и ја бих им лично дао да није у
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питању интерес Србије и народ на Косову. Пошто их траже, ако се сложе неке ствари, а
да не буде против интереса Србије, даћемо им изборе. И не само то. Позваћемо све
могуће посматраче и контролоре избора из света и кога они хоће, па да видимо ко ће
победити. Кад их победимо, а биће тешко, опет ће после свега причати да су били
нерегуларни", открива извор "Блица". 

  

Саговорници листа кажу и да се током обраћања чланству, шеф СНС-а осврнуо и на
однос опозиције с неким дипломатским представништвима. 

  

"Јер њих занима само мишљење амбасада, како да напуне џепове. Обећавају свашта
само да нас склоне. Ја нећу све да дам од државе како бисмо били власт", рекао је
саговорник "Блица". 

  

На састанку је било присутно око 3.000 чланова и функционера СНС-а, а сем избора,
тема је била и предстојећа посета председника Русије Владимира Путина. 

  

На скупу у хали "Пинки" говорио је и Стефановић који је, упитан да ли је било речи о
евентуалним ванредним изборима, одговорио да о свему треба да се размисли и да
треба гледати шире интересе, а не само интересе странке. 

  

"Ми смо увек спремни за изборе, али је питање да ли је то у овом тренутку добро за
Србију. Тренутно обилазимо страначке одборе по Србији, а кад будемо имали конкретно
мишљење и сазнање о томе шта је најбоље за Србију, обавестићемо о томе јавност.
Желимо да у разговору с народом дођемо до најважнијих ствари", поручио је
Стефановић, пренос лист.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


