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 Саветница председника Србије за медије Сузана Васиљевић изјавила је да су "потпуна
смејурија" оптужба да је ванредно стање укинуто због одржавања избора.

  "Шест недеља после укидања се гласало", рекла је Васиљевић за ТВ Прва, наводећи да
укидање ванредног стања и одржавање изборе немају везу.   

Она је навела да је ванредно стање укинуто када је епидемија "утихнула" и по препоруци
Кризног штаба за борбу против короне, као и да је то урађено у време када су укинуте
сличне мере у другим земљама.

  

Према њеним речима, бојкот опозиција је прво оптуживала власт да је увела ванредно
стање јер је ауторитарна и тражила да се укине.

  

Коментаришући изјаве Тање Фајон, да је излазност на изборима у Србији била мала,
Васиљевић је рекла да је она само "једна од више од седамасто еворпских посланика" и
да је у добрим односима са бојкот опозицијом.
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"Она заступа инересе својих сестринских партија у Европском парламенту, то су
представници старог дела Демократске странке", рекла је Васиљевић.

  

"Држава нема потребе да лаже о броју заражених и умрлих"

  

Саветница председника Србије за медије изјавила је да је "политичка прича је покренула
лавину дезинформација" о стању у Новом Пазару, која се "крије у сукобу између три
струје политичких странака" у том граду.

  

"Немојте заборавити да говоримо у граду у којем један од политичких лидера своју
матичну државу назива фашистичком творевином", рекла је Васиљевић, за ТВ Прва,
према чијим речима су догађаји код дочека премијерке Ане Брнабић били очекивани.

  

Васиљевић је рекла да су се тамошња политичка препуцавања пребацила и на поље
здравства наводећи и да полтичку игру пре свега играју "(Муамер) Зукорлић и
(Сулејман) Угљанин", а "пре свега Угљанин који покушава да дестабилизује Србију".

  

Мала група је звиждала и окретала леђа. Кад је полазила премијерка Ана Брнабић у
Нови Пазар знали смо шта ће да се деси, служба и полиција у овој земљи раде, имамо
такве информације.

  

Како је навела, "грешка је што градјани нису на време обавештавани о ситуацији него се
дозволило разноразним политичким фракцијама и њиховим медијима да од овога
направе политичку причу".

  

"Није било довољно брзе комуникације Министарства здравља и локалне самоуправе
где је требало на дневном нивоу људима рећи колико је људи заражено и каква је
заиста ситуација, а не да се дозволи да друштвене мреже постану основно средство
информисања", рекла је Васиљевић.
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Према њеним речима, свако ко се позабавио тиме шта Нови Пазар има од медицинске
опреме, здравствене инфраструктуре, видео је да је добро обезбеђен.

  

Она је рекла да држава нема потребе да "лаже" о броју заражених и умрлих од короне,
наводећи да Србија није велика к'о Америка већ "село у којем је могуће проверити све
то, не можете (оболеле) људе сакрити".

  

"Сад се доводе чланови Кризног штаба у ситуацију да се извињавају за свој рад у два и
по месеца или вишедеценијске каријере неким људима само зато што су одлучили - ето
ми ћемо да објавимо некакав извештај и позваћемо се на не знам шта", рекла је
Васиљевић.

  

Она је навела да је циљ таквог поступаја да се "уруши углед (председника Србије
Александра) Вучића као и владе и да се изнервирају грађани".

  

(Бета)
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