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Стефановић на Пинку: Покушавамо да дођемо до Корница и узмемо његову изјаву

Министар полиције Стефановић рекао је на Пинку да је у току покушај дестабилизације
државе, што су понављали и водитељ и сви остали гости у студију, у специјалној емисији
"Рушење Вучића- последњи чин". Мининистри Стефановић, Селаковић, Лончар и Вулин
понављају како је Корницово сведочење "најстрашнији удар на државу".

"Човек који је означен као „Бранко“ зове се Александар Обрадовић, јавио се у полицијску
станицу пре два сата и нема никакве везе са овом причом. Нема никакве везе са
Корнциом и није члан ниједне странке. Узнемиравају човека који са овим нема никакве
везе." рекао је Стефановић о човеку који је, према Корницу, био веза између њега и
Андреја Вучића.

"У овом тренутку полиција покушава да стигне до Александра Корница и да узме и
његову изјаву.", изјавио је Стефановић.

Министар здравља Златибор Лончар: Корницу је потребна стручна медицинска
помоћ
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У истој емисији министар здравља Златибор Лончар прекшио је лекарски кодекс и
причао о психичком и здравственом стању Александра Корница, који је оптужио врх
режима за принуду. "Најстручнији људи и вештаци да утврде психичко стање Корница.
Мора се узети у обзир здравствени проблеми Корница. На основу свега што имамо. Том
човеку се мора помоћи. Човек није крив што има проблем. Ти људи су много опасни."
рекао је Лончар на Пинку.

Министар Селаковић: Очекују да могу да прозивају Вучића данима, а да држава на
то ћути

"Да ли се очекује да можете премијера да прозивате данима, а да држава на то ћути.
Држава мора да реагује на конкретно прозивање председника владе за јасно
профилисано кривично дело. Тужилаштво ће деловати у складу са својим надлежносима
због објављивања лажних вести у циљу дестабилизације земље. У овом тренутку када
се припрема самит ОЕБСА, када ће министри из Русије и САД доћи, тако нешто мора да
добије свој епилог у оквиру институција система. Апелујемо на све државне органе да
осујете сваки покушај дестабилизације земље.", рекао је Селаковић

Вулин: Држава да се побрине да више нема оваквих напада на премијера

"Да постоји трачак сумње да је то истинито, он више не би могао да буде премијер.
Након полиграфа је потпуно јасно да премијер са овим нема ништа. Навикли смо, а
премијер и више од свих нас, да нас блате и вређају. Али ово је кривично дело. Држава
мора да се побрине да више никада немамо овакав напад на премијера." рекао је Вулин
на Пинку.

"Једино што знамо да председник владе нема апсолутно никакве везе за ово што га
оптужују! Никакве! То смо рашчистили. Ту више нема дилеме, сада имамо све друге
проблеме овог света", био је одлучан Вулин у томе да Вучић нема никакве везе са
оптужбама..

Александар Антић: Исфабриковани напад на премијера има за циљ
дестабилизацију Владе
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Исфабриковани напад на премијера Вучића имао је за циљ да дестабилизује Владу коју
он води, па и целу земљу, али, на жалост оних који су у томе учествовали, Влада Србије
остаће потпуно стабилна, ефикасна и усресредјена на послове који доносе просперитет
Србији и свим њеним градјанима, изјавио је данас заменик председника Социјалистичке
партије Србије Александар Антић.

Антић је нагласио да, "на жалост оних који су у том нападу учествовали", Влада Србије
остаће и после тог "јаловог покушаја дестабилизације" потпуно стабилна, ефикасна и
усресредјена на послове који доносе просперитет Србији и свим њеним градјанима.

"Одлука председника Владе Републике Србије Александра Вучића да се моментално,
пред надлежним органима, суочи са исконструисаним и злонамерним оптужбама, био је
најбољи начин да се престане са нападима на Владу и њега лично, који тенденциозно
трају већ извесно време и наносе штету целој држави", сматра Антић, који је и министар
рударства и енергетике.

Министар одбране Гашић: Ово је последња у низу конструисаних афера чији је циљ
да се компромитује премијер

Министар одбране Братислав Гашић оштро је вечерас осудио најновији покушај
медијског рушења угледа и интегритета премијера Александра Вучића, са циљем
дестабилизације Србије.

Гашић је указао на чињеницу да ово није прва, већ последња у низу конструисаних
афера, осмишљених, како је рекао, искључиво са циљем да се компромитује премијер,
који је преокренуо негативне токове у Србији, извео земљу из предстечајног стања,
покренуо реформе и обезбедио угледну позицију и владе коју води и државе Србије на
међународној сцени.

- Симптоматично је да се овакве афере конструишу по правилу пре или после значајних
искорака Србије - рекао је Гашић Танјугу и подсетио да у седмици пред нама Београд
постаје дипломатски центар и место министарске конференције ОЕБС. Гашић је такође
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истакао да безрезервно подржава премијера, као то му верује и огроман број грађана
Србије.

(НСПМ)
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