
Милан Стаматовић: Вучић би требало да посредује у дијалогу власти и опозиције, јер је легитимни и легални председник свих грађана
петак, 15 јануар 2021 17:41

Председник Здраве Србије Милан Стаматовић оценио је да би у предстојећем дијалогу
власти и опозиције требало да посредује председник Србије Александар Вучић јер је
"легитимни и легални председник свих грађана".

  

  

Стаматовић сматра да у дијалогу не би требало да посредују представници законодавне
или извршне власти јер, како је оценио, „не носе пун легитимитет“ с последњих
парламентарних избора.

  

Стаматовић је навео да је до редовних председничких и локалних београдских, као и
ванредних парламентарних избора, неопходно да централна власт изађе у сусрет
„оправданим захтевима опозиције за побољшање изборних услова“.
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Сада, када је златиборска гондола продисала и полетела, нама је задовољство што је и
председник Вучић овде пред нама

    

Оценио је да је Вучић јуче на Златибору, где му је био гост, „најдиректније, без икакве
сујете, признао да и опозиција уме добро да управља друштвеном заједницом“.

  

Поводом оцене дела опозиције да се „приклонио“ Вучићу и СНС, председник
златиборске општине Чајетина и Здраве Србије је рекао да је та странка „и даље“
опозиција лошим потезима власти на свим нивоима, али не и „свакој здравој акцији и
идеји која је у интересу грађана“.

  

„Јесте да смо, у последње три године, на Златибору, у два наврата, освајали три пута
више гласова од СНС, да су нас саплитали и да смо трпели страховите опструкције и
притиске из дела извршне власти на нивоу државе, али, сада, када је, после пола
деценије, златиборска гондола продисала и полетела, нама је задовољство што је и
председник Вучић, овде пред нама, рекао да је то велики догађај за целу Србију и
најавио озбиљна улагања у цео Златиборски округ“, навео је Стаматовић, пренела је
његова Здрава Србија.

  

(Бета)

  

Видети још:  Нова.рс: Случај Стаматовић - Оснивао СЗС, сад другује са Вучићем
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http://www.nspm.rs/hronika/nova.rs-slucaj-stamatovic-osnivao-szs-sad-druguje-sa-vucicem.html

