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 Парламентарни избори у марту су судбоносни за Србију, јер ће се на њима одлучивати
да ли ће земља наставити да иде напред, што је једино могуће давањем гласа за
политику СНС, или ће се вратити у прошлост из које више нема новог напретка, изјавио
је синоћ члан Председништва СНС Горан Весић.

  

  Весић је на скупу жена чланица СНС у Гроцкој рекао да је зато на следећим изборима
сваки глас важан, јер, како је нагласио, Србија нема времена за чекање, а много је
времена и прилика потрошила.   

Он је истакао да је за Србију најважније да очува политичку и економску стабилност,
додајући да зато глас за СНС значи глас за Србију и глас да земљи буде боље.

  

- Година која долази неће бити лака, зато што нас чекају избори који су важни за Србију.
Верујем да ће неки од вас рећи да су сви избори важни, али верујте ми да од ових
избора нема важнијих - рекао је Весић и подсетио на притиске које трпе власт и
председник Србије Александар Вучић у борби "да Србија остане независна, да се
избори за своја права на КиМ и да настави својим путем".

  

Он је подсетио окупљене чланице СНС на важност њихове улоге у ономе што Србију
чека наредне године, додајући да управо оне треба да разговарају с људима, да пренесу
која је политика странке и да буду брана лажима које се шире о власти у Србији.
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Весић је нагласио да је Србија у последњем тромесечју, захваљујући политици
председника Вучића, земља са највећим бруто друштвеним производом (БДП) у Европи,
као и да је за последњих шест година отворено преко 200 фабрика у којима ради скоро
200.000 људи.

  
  

Србија је у последњем тромесечју, захваљујући политици председника Вучића, земља са
највећим бруто друштвеним производом (БДП) у Европи

    

- Можете сами да видите колико је путева изграђено, као никада до сада, можете сами
да видите колико је земља постала стабилна, погледајте само Београд...незапосленост у
Београду је 7,7 одсто, никада мања у историји, када причамо о последњих 30-ак година,
била је 25 одсто 2013. године - рекао је Весић.

  

Он је истакао и да нема земље у Европе величине Србије која има снажнију спољну
политику, нити европске државе величине Србије у коју долази више страних
званичника.

  

То је, како је нагласио, зато што Србија постаје све снажнија земља, која може да штити
своје интересе, као и своје интересе на КиМ и која може да брже гради своју привреду.

  

Казао је, међутим, и да то није довољно, да плате треба да буду веће и стандард још
бољи, али и да је све то доказ да је Србија на правом путу.

  

Пренео је како му председник Вучић увек напомиње, као што је то учинио и вечерас пред
долазак у Гроцку, да је потребно посебно захвалити најстаријим члановима и
пензионерима, који су изнели највећи терет економских реформи Србије, пристајући на
смањење пензија, а које данас расту, јер је каса пуна.

  

Додао је и да је Србија, на жалост, једина земља на свету која има опозицију која ради
против своје земље.
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- Имамо опозицију која нема одговор ни на једно питање...знају само да они треба да
дођу на власт, то је њихов једини програм. То са њихове тачке гледишта може да буде
легитимно, али није легитимно са стране народа, јер нама треба власт која ће да ради за
народ. То је власт коју сада имамо - закључио је.

  

(Танјуг)
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