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Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић рекао је у емисији „Иза вести“
да референдум о уставним променама у делу правосуђа није био „промашен пенал“
за опозицију. „Ми смо задржали могућност да после 3. априла тражимо
поништавање покраденог референдума Александра Вучића. Народна странка је
донела јасан став, рекли смо да смо против, али смо свим члановима рекли да свако
по својој савести гласа. Оно што је показао је да је Александар Вучић изгубио
подршку своје бирачке машинерије, нису могли да изведу своје људе на гласање“,
рекао је.

  

  

Каже да би исто било да су на референдум изашли сви.

  
  

Ми смо задржали могућност да после 3. априла тражимо поништавање покраденог
референдума Александра Вучића. Народна странка је донела јасан став, рекли смо да
смо против, али смо свим члановима рекли да свако по својој савести гласа. Оно што је
показао је да је Александар Вучић изгубио подршку своје бирачке машинерије, нису
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могли да изведу своје људе на гласање

    

„Већина би била за ‘да’, није РИК прогласио резултате него Александар Вучић, тек у 22
сата. У великим градовима свуда је победило ‘не’, опозиција није имала снаге да сада да
пун максимум за референдум, он то зна, зашто је то расписао, то је његова игра. Није
расписао референдум да би помогао Србији, него да би нас још једном преварио, да
посвађа опозицију, то је нелегитиман процес и то је суштина. Знао је да немамо снаге да
покријемо бирачка места два пута за два месеца. Фокус мора да нам буде на 3. априлу,
то је дан када ће се решавати питање Рио Тинта у Србији, питање правосуђа…
Правосуђе је било лоше и пре овог референдума“, оцењује потпредседник Народне
странке.

  

Алексић се осврнуо и да наводни позив председника Србије првом човеку Љубљане
Зорану Јанковићу да буде кандидат за Београд рекавши да је Вучић „невероватан
манипулатор“.

  

„Игра се са Србијом, смеје се грађанима у лице, какву поруку шаље позив Јанковићу?
Доводите човека из Словеније, ја о том човеку не знам пуно, али је лоше да Београд
води неко ко не живи у Београду, не верујем да ће он то урадити, још једна у низу игара,
да се занимамо. Јанковић је рекао да Србија има не знам какав привредни раст, он из
Словеније зна“, рекао је Алексић и додао да је близу договор опозиције за
градоначелника Београда.

  
  

Верујем да кандидат opoyicije може да уђе у други круг, а тамо може да победи Вучића -
знам како живе сељаци, професори и како размишљају, знам много људи који више
никада неће гласати за СНС. Уколико грађани буду имали јасну алтернативу све је
могуће

    

„Дозволите да опозиција има право на тактику, да играмо мудро, ово је озбиљна партија
шаха, грађани ће имати довољно времена да оцене нашег кандидата“, казао је.

  

Алексић је потврдио да је један од кандидата опозиције за председничке изборе чији се
рејтинг мери.

 2 / 3



Мирослав Алексић: Референдум покраден, Вучић изгубио подршку своје бирачке машинерије
уторак, 18 јануар 2022 23:41

  

„Ја сам десет година борим против овог режима, уложили смо много, и жртвовали. Није
суштина ко је персонално решење, ми финализујемо те договоре, ја јесам од тих људи,
који је рекао без калкулација 'да, немам страх, говорио сам о њима све што лоше раде.
Мере се и нестраначке личности, јасно ми је да јавност жели да види кандидата.
Разговараћемо са свима и покушати да добијемо што ширу подршку. Може се догодити
да буде и нестраначки кандидат, смета ми то као да некога треба да молите да буде
кандидат, а бави се политиком. Верујем да тај кандидат може да уђе у други круг, а тамо
може да победи Вучића - знам како живе сељаци, професори и како размишљају, знам
много људи који више никада неће гласати за СНС. Уколико грађани буду имали јасну
алтернативу све је могуће“, закључио је Мирослав Алексић.
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