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 БЕОГРАД - Српски патриоски савез предао је данас РИК-у изборну листу "Александар
Шапић - Победа за Србију" за парламентарне изборе који ће бити одржани 26.априла, а
Шапић је након предаје листе најавио да ће у наредним данима обуставити кампању због
ситуације у земљи изазване коронавирусом.

  

На изборној листи тог савеза, између осталих, су Александар Шапић, новинар Ратко
Дмитровић, бивши функционери Двери Владан Глишић, Радован Тврдишић, као и
некадашња радикалка Марина Рагуш.

  

Шапић је након предаје изборне листе рекао да ће наредних дана због ситуације
изазване појавом коронавируса у Србији, обуставити политичке активности и кампању
јер је, како је навео, здравље грађана Србије важније од тога да ли ће освојити "неки
проценат мање или више на изборима".

  

Додао је да ће прекинути и кампању коју су почели на друштвеној мрежи Фејсбук, јер
сматрају да је кампања тренутно "тривијална" у односу на здравље и безбедност
грађана.
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"Ми ћемо у данима који су испред нас наше страначке активности склонити у страну.
Кампању ћемо обуставити. Мислимо да не постоји ствар која је важнија од здравља и
безбедности српског народа у овом моменту и волео бих да се у данима испред нас тако
понашају и други актери на политичкој сцени", казао је Шапић.

  

Додао је да је сада моменат када је потребно показати јединство и склонити на страну
политичке размирице и да у ситуацији када се Европа и свет сусрећу са проблем, за који
се не зна које размере ће достићи, Србија покаже да је у стању да заштити своје
грађане.

  

Апеловао је на све друге политичке актере, пре свега на представнике власти, јер су,
како каже, најодговорнији, да наредних дана смање предизборне активности и позвао
их све да се окупе и разговарају о новонасталој ситуацији и пошаљу поруку грађанима и
покажу одговорност.

  

"Ако је потребно да се одложе избори, нека се одложе - недељу, три, месец дана", казао
је Шапић и додао да сада није потребно бавити се тиме да ли ће на томе да
"профитиријау бојкоташи или небојкоташи".

  

Говорећи о личностима које се налазе на листи коју су данас предали, Шапић је казао да
се нису водили познатим лицима из јавног живота, као што су то чинили неки други.

  

"На листи су људи који препознају политику, који су спремни да на сопственом примеру
покажу како желе да изгледа Србија у будућности и то су људи који ће покуштаи на
пристојан и достојанствен начин да спроводе политику Српског патриотског савеза",
навео је Шапић.
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