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Вучић да поднесе оставку на место премијера како не би злоупотребљавао
државне ресурсе у сврху изборне кампање

  

Вучић је суочен са падом рејтинга, паником у владајућој коалицији, свађом у сопственим
редовима са оснивачем СНС-а Томиславом Николићем и цепањем странке и њиховог
бирачког тела. Раскол је збунио њихове бираче, који су сад склони апстиненцији и зато
Александар Вучић не зна шта да ради, па је видљиво невесео и деконцентрисан пред
камерама. Вучић се плаши да иде на ванредне парламентарне изборе, иако је то једино
што мора да уради након одлуке да ће бити кандидат за председника. Упозоравамо
кандидата СНС-а да не манипулише и не поиграва се Уставом, да поднесе оставку на
место председника Владе и да истовремено распише председничке и парламентарне
изборе.

  

  

Неморално је и вређа интелигенцију грађана Србије да Вучић трчи председничку трку са
позиције председника Владе и изјављује да ће изборну кампању водити у слободно
време. О ком слободном времену говори председник Владе који нас стално убеђује да
ради најмање 16, а често и 20 сати дневно? Увредљива је и фарсична његова обмана о
петодневном одмору који ће наводно да узме у финишу кампање, а намерава да
злоупотреби све ресурсе државе свих преосталих 40 дана. Србија не сме да буде талац
његовог страха од губитка власти.

  

Председник Владе који се кандидује за председника републике нема више легитимитет
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да остане на том месту и чува га за неку своју марионету. Грађани који су гласали за
његову листу били су убеђени да гласају за њега као председника Владе, а не за његову
марионету и политички принципи налажу да провери вољу грађана. Међутим, иако
после свађе са Николићем, није сигуран да има већину, не зна колико посланика СНС и
њихове коалиције може да задржи под својом контролом, Вучић се плаши
парламентарних избора јер му је рејтинг урушен.

  

Вучићева медијска машинерија узалудно труби о томе како има подршку свих
одбора СНС-а

  

У коликој је кризи његова власт сведочи кризни маркетинг који је покренуо на свим
медијима под својом контролом где наставља да блати Николића и обмањује јавност да
има неподељену подршку СНС-а. Нема је и то се види и по њему, као и по вестима о
тучама по одборима СНС које се крију од јавности. Узалуд његова медијска машинерија
предвођена Пинком, Студиом Б, Информером и Српским телеграфом труби о томе да
Вучић има подршку свих одбора СНС-а, то једноставно није тачно без обзира колико се
Вучић трудио претходних година да склони кадрове Томислава Николића.

  

Захтевамо да се због легитимитета институција у држави и поштовања политичких
принципа и изборних процедура истовремено распишу председнички и парламентарни
избори. Ако је заиста толико јак, зашто се Александар Вучић боји парламентарних
избора?

  

 (Доста је било)
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