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ЧАЧАК - Власт није разумела 5. фебруар, а очигледно да ни данас неће схватити са ким
има посла, оценио је у Чачку председник Српске напредне странке Томислав Николић и
позвао власт да за новембар распише изборе, остављајући јој рок до понедељка да о
томе одлучи, јер ће, у супротном, почети да размишља о митингу 16. априла у Београду.

  

"Време је за изборе господо из реконструисане владе. Време је, јер сам вам читао
биографије у којима пише да знате да радите на на компјутеру, али не пише да сте се
руковали са неким коме су руке у жуљевима. Не знате нас добро Тадићу, Динкићу и
Дачићу", поручио је Николић.

  

Он је на митингу опозиције рекао да је СНС 5. фебруара у Београду пружила руку
властима и поручила да распишу изборе, па се више неће окупљати.

  

"Правите се важни. Договарате се са другима, а не са својим народом. И када би вам у
трци дали предност од 30 метара, поново бисмо вас престигли", рекао је Николић.

  

Он је властима дао рок до понедељка да размисле и одлуче, најављујући да ће, уколико
не добије одговор, почети да размишља како да организује митинг 16. априла у
Београду.

  

"Србија ће се родити 16. априла. Нећемо да их сменимо, већ да их натерамо да распишу
изборе", нагласио је Николић и још једном поручио да ће СНС и странке око ње увести
Србију у Европску унију и да ће "стабилизовати све што треба стабилизовати".

  

Вучић: Стрпљењу дошао крај 
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Нашем стрпљењу полако долази крај, изјавио је данас у Чачку заменик председника
Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић на опозиционом митингу "Промене" и
оценио да садашњу власт "више нико не може да трпи".

  

"Нашој деци потребна је будућност. Ми хоћемо више инвестиција за Србију. Инвеститори
хоће да дођу тамо где могу да направе профит", објаснио је Вучић. Према његовим
речима, СНС и странке око ње имају шта да понуде, а то су поштење, више инесвтиција,
нове и другачије законе.

  

Без посла нема будућности, без више радних места нема будућности. Ова власт ништа
није урадила у претходном периоду, сматра Вучић.

  

Он је напоменуо да СНС неће на силу да преузме власт, већ да ће то учинити мирним
путем, окупљањем грађана.

  

"Са митинга 16. априла нећемо отићи док власт не промени своју одлуку. Садашњем
режиму мора да буде јасно да Србија није на продају и да је не могу купити", прецизирао
је Вучић.

  

Покушавамо да створимо нормалне услове у Србији, додао је Вучић и најавио да ће власт
пред грађанима "одговарати за пљачку, корупцију и криминал".

  

"Наш задатак је да обезбедимо изборе, победимо на њима, а после да створимо
нормалну Србију и обезбедимо више радних места", нагласио је Вучић.

  

Миланка Карић: Србија неће стати док се власт не промени 

  

Обећали смо 5. фебруара да Србија неће стати док не промени власт која је земљу
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довела до руба пропасти, опустошену, понижену, гладну, изјавила је члан Главног
одбора Покрета снага Србије Миланка Карић на митингу у Чачку.

  

Она је поручила да је садашња власт "лоша, охола, грамзива", додајући да су у влади
после реконструкције остали министри који је требало први да оду.

  

"У влади су остали они који су ову земљу довели до стечаја, али нећемо им дозволити да
Србија умре и нећемо им дозволити да униште нашу земљу. Зато ћемо их сменити и
заједно спасити Србију", поручила је Миланка Карић и истакла да Србија има све, добар
и вредан народ природна богатства, којима се треба дивити.

  

(Блиц)
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