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БЕОГРАД - Заменик председника Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић
позвао је данас власт да распише парламентарне изборе пошто чланице владајуће
коалиције и Либерално демократска партија (ЛДП) тврде да имају, позивајући се на
истраживања јавног мнења, најмање 75 одсто гласова и представио новог члана СНС,
некадашњег коментатора РТС Милована Дрецуна.

  

"Зато челнике власти позивамо да распишу изборе и добију тих 75 одсто, са све
Чедомиром Јовановићем, помагачем из градске скупштине", рекао је Вучић на
конференцији за новинаре.

  

Он је подсетио да је председник Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивица Дачић
изјавио да ће његова странка имати више од десет одсто гласова.

  

Лидер Уједињених региона Србије Млађан Динкић, како је рекао Вучић, тврди да ће
бити трећи, са 12-13 одсто, колико очекује и ЛДП, што, када се додају истраживања о
рејтингу Демократске странке, износи 75 одсто, плус пет одсто гласова које ће добити
странке мањина.

  

Тако, како је рекао Вучић, свој осталој опозицији преостаје 20 одсто.

  

Вучић је оптужио власт и за уништавање перспективе младих у Србији, јер је од 2001. из
земље отишло четири пута више младих него деведесетих година, јер су "схватили да
овде немају перспективу и будућност".

  

"Лицемерно је да данас представници власти говоре шта су све урадили и урадиће за
будућност земље... СНС учиниће све да младе људе задржи у земљи и понуди им
перспективу и посао... Србија мора да живи и после Бориса Тадића и после сваког од
нас који се овим послом бави", истакао је Вучић.
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На конференцији за новинаре представљен је и нови члан СНС - некадашњи новинар
Радиотелевизије Србије, војнополитички коментатор Милован Дрецун, за кога је Вучић
рекао да ће "обављати различите врсте послова" у странци.

  

(Фонет)
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