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 НОВИ САД - Потпредседник Главног одбора СНС Милош Вучевић позвао је данас
надлежне државне органе да под хитно реагују и предузму законом прописане мере
због претњи смрћу председнику Александру Вучићу које је јуче изрекао посланик
Славиша Ристић.

  

  Не смемо дозволити да још једна у низу бруталних претњи прође некажњено. Не смемо
да дозволимо да се она подведе под вест од јуче и да се настави у истом стилу: да се у
јавности шири клима у којој се призива смрт председника, у којој се бруталним лажима
нападају чланови његове породице, да се народ свакодневно трује нечијом болесном
мржњом и још болеснијом намером да се дестабилизује сопствена држава, да се уруше
институције и да завлада улица�, нагласио је он у саопштењу.   

Вучевић је истакао да очекује реакцију надлежних државних органа и због сваког
наредног јавног позива на линч, јер је, како додаје, очигледно да је ова кампања
оркестрирана и да њени налогодавци немају намеру да стану.

  

А повезују их агресија, лицемерје, новац и мржња према нашем председнику и према
успешној Србији. И било да се крију иза наводних грађанских протеста, иза нечије
посланичке легитимације или нечије мантије, рукопис је познат - то су пропали
политичари и њихови тајкуни: Ђиласи, Јанковићи, Јеремићи, Мишковићи... Али све што
они више прете и призивају црна сценарија у својим медијима, ми смо све снажнији у
намери да одбранимо Србију од покушаја да се врати у безнађе њихове владавине�,
указао је он.

  

Вучевић је поручио да неће успети да ослабе Србију.
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Нећете зауставити, нити ослабити нашег председника Александра Вучића који води
тешке преговоре око будућности Косова и Метохије! Нећете успети у томе, јер он има
јединствену и снажну подршку народа да настави да брани независност, самосталност и
слободу Србије�, поручио је он.

  

(Танјуг)
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