
Драган Ј. Вучићевић: Никада нисам упознао поштенијег политичара од Вучића, опозиција хоће да му забрани да се бави својим послом
уторак, 13 август 2019 09:35

 Главни и одговорни уредник дневног листа Информер Драган Ј. Вучићевић рекао је да
оно што су припадници дела опозиције радили на протестима у суботу када су покушали
да на силу упадну у зграду Председништва представља најстрашније кршење закона

  

  -Ни у једној европској земљи не би могли то да ураде, били би изрешетани у Лондону,
Паризу...То знају и лидери СзС и зато ћуте. Припадници обезбеђења Председништва
Србије током протеста "1 од 5 милиона", када су окупљени силом покушали да упадну у
зграду Председништва су реаговали испод законских ограничења - сматра Вучићевић и
додаје да је закон по том питању врло сличан и у Француској и у Србији.   

Он наглашава да су се протестанти уплашили озбиљних новинарских питања.

  

- Онај Марсовац Срђан Марковић, што је хтео да иде да живи на Марсу, сликао се и
кукао док је показивао једну огреботину - каже Вучићевић и подсећа на то каква је била
њихова конференција за новинаре и да је побегао када га је наша новинарка Гордана
Узелац питала зашто јој је слао ласцивне поруке.

  

- Он је побегао од питања Гордане Узелац, није хтео да одговори - каже Вучићевић.

  

Како додаје, у тренутку када демонстранти хоће да упадну у Председништво, њих има
око 200.
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- Ако је то демократија, онда свака част. Њихова политика је насиље - истиче Вучићевић.

  

Такође, наглашава и да ниједан лидер СзС није у земљи.

  
  

Оно што су припадници дела опозиције радили на протестима у суботу када су покушали
да на силу упадну у зграду Председништва представља најстрашније кршење закона. Ни
у једној европској земљи не би могли то да ураде, били би изрешетани у Лондону, Паризу

    

- Јеремић је нон стоп негде, Обрадовић се бахати по Црној Гори, а Ђилас шопингује по
Солуну - напомиње он и примећује да они желе да неко други за њих организује упаде, а
да они онда хоће тако да дођу на власт.

  

- Не иде то тако, власт се добија на изборима - каже Вучићевић.

  

Говорећи о састанку на Факултету политичких наука, Вучићевић каже да је ту "најгори
Зеленовић".

  

- Он обуче оделце, пије еспресо, каже три реченице и најави грађанске немире - истиче
Вучићевић и додаје да им све смета и изборна тишина и време избора, као и да они не
схватају да народ неће да гласа за њих.

  

- Нико не прелази цензус од њих, сем ПСГ-а који није са њима у савезу - наглашава
Вучићевић и додаје да је председник Вучић рекао да измене бирачки списак и све што
желе и да ће 90 одсто примедби усвојити.

  

Вучић има идеју модерне и напредне Србије
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Вучићевић наглашава да председника Србије не занима новац и наглашава да Вучић има
идеју за модерну и напредну Србију.

  

  

 - Никад поштенијег политичара нисам упознао. Он се јако обрадовао када је чуо да ће
моћи да се отвори ауто-пут Београд-Чачак. Такве ствари њега радују. Он живи за то -
закључује Вучићевић.

  

- Смета им финаснирање, кукају како их нема у медијима а стално су на Н1, у Данасу,
све недељнике сем "Печата" контролишу и упорно понављају да имају само један захтев,
а то је да се забрани Вучићу да учествује у изборној кампањи. Њихова идеја је да
покушају да победе на изборима тако што ће њиховом супарнику бити везане и руке и
ноге. Они хоће да му забране да се бави својим послом и 45 дана да га нигде нема, а
сетимо се да током њихових изборних кампања док су били на власти није могло да се
живи од Тадића и Ђиласа - подсетио је Вучићевић.

  

Вучић, како каже Вучићевић, ради сваки дан, и нагласио да је шеф наше државе урадио
нешто на шта чекамо 75 година, а то је ауто-пут Обреновац-Чачак

  

- Следеће недеље, 18. августа биће отварање овог ауто-пута који је назван Милош
Велики, како је председник предложио. Такође, биће урађена и брза пруга
Београд-Нови Сад, којом ћете за 27 минута бити у Новом Саду, гради се и Моравски
коридор који ће повезати Коридор 10 са Коридором 11 - напомиње Вучићевић,
нагласивши да му је најлепша вест та да ће се дуплирати државна давања мајкама и
бебама.

  

(Информер-Пинк)
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