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 БЕОГРАД - Градоначелник Новог сада Милош Вучевић изјавио је да кампања
"Будућност Србије" свима нама отвара очи.

  

  "И сами сметнемо са ума шта смо све до сада урадили као тим са нашим капитеном
Александром Вучићем", рекао је Вучевић за Блиц, наводећи да су у сталном контакту са
грађанима, па и сам председник, и да је ово само један круг оног што иначе радимо.   

Набрајајући многобројне до сада постигнути резултате у Новом Саду, он истиче да нас
чека још много послова за будућност.

  

"Хоћемо да остваримо све оно о чему Новосађани деценијама сањану:да изградимо бар
још два моста, модерну марину, да се град спусти на реке. Председник Вучић нам је
донео и две нове добре вести:долазе две компаније које ће уложити по 50 милиона евра
и запослити неколико стотина људи. Једна од њих је међу највећим произвођачима
чоколаде на свету. То су само неки резултати који гарантују будућност", рекао је
Вучевић.

  

У Новом Саду су у два дана одржани скупови власти и опозиције, а Вучевић каже да су
они били показатељи и расположења грађана и политичке моћи, али првенствено
показатељи нормалности.

  

"Ниједан инцидент, ниједан погажен цвет, а било је 38.000 људи", рекао је Вучевић о
скупу на коме је говорио председник Вучић, наводећи да су грађани одговорили да неће
оне чија је политика насиље над женама, медијима, демократијом, већ да желе у
будућност, у нормалну Србију који предводи Александар Вучић.
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"Вече после било их је 500 на том опозиционом скупу. Бројке су неумољиве. Али важно је
да смо осујетили њихов покушај да изазову насиље на улицама Новог Сада", рекао је
Вучевић, који је и потпредседник СНС.

  

Верује да је држава јача од насилника и да ће реаговати на сваки покушај насиља,
истичући да га не брине Љотићевац Бошко Обрадовић, али да треба прст на чело да
ставе они који га прате, коју му дају легитимитет као новом лидеру опозиције.

  

"А ми ћемо као одговорни политичари који од Србије стварају модерно пристојно
друштво наставити да се боримо против сваке назнаке фашизма. Борићемо се радом,
знањем, разумом...", рекао је Вучевић.

  

(Танјуг-Блиц)
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