
Цвијетин Миливојевић: Логично да Вучић буде посредник у дијалогу, ако се повуче из СНС
среда, 27 јануар 2021 16:43

 Политички аналитичар Цвијетин Миливојевић је изјавио у емисији Н1 Студио Ливе да
"услов свих услова" да до озбиљног дијалога власти и опозиције дође јесте да се
председник Србије Александар Вучић повуче са места председника странке.

  „То што испада да једини ја верујем председнику на реч, а не верују његови најближи
сарадници, није мој проблем већ проблем најближих сарадника председника Републике“,
каже он.   

Миливојевић каже да је председник Републике једини легитиман и легалан део извршне
власти јер „нико релевантан није оспорио његов избор 2017. године“.

  

„Логично је да он, али у функцији председника грађана, буде посредник у разговорима
између владајућих и опозиционих странка“, оценио је он.

  

Према речима Миливојевића, изборна кампања Српске напредне странке (СНС) за
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ванредне парламентарне изборе који би, подсећа он на најаву председника Србије,
требало да буду одржани најкасније до априла 2022, започела је пред Нову годину
„показно-тактичком вакцинацијом“ и, како каже, настављена је у јануару.

  

„Све што видимо у медијима је у том смислу – грађани Србије имате избор, ми смо сада
власт, ми вам гарантујемо живот, јер вакцине су живот, а ови други су несигурност“,
сматра Миливојевић.

  

Он додаје да је било и добрих потеза власти током пандемије, али сматра да није добро
то што су, како каже, „грађани Србије уверени да, ако не дај Боже Вучић више није
главни који се пита за све и свашта, онда нама живота нема“.

  

„Сматрам да добар део грађана, не само гласача СНС, управо верује у то“, оцењује
Миливојевић.

  

Председник Србије Александар Вучић најавио је реализацију пакета економских мера
вредног 2,5 милијарди евра, међу којима су новчана давања за све пунолетне грађане и
минималне зараде за привреду.

  

„Сада испада да смо поново ставили руку у ћуп без дна, који се зове кредити,
позајмице… Не мислим да су то лоше мере, али није добро кад те мере вежете за изборе
који следе“, сматра Миливојевић.
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