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Председник Србије мораће да се обрати народу који ће 16. априла изаћи на митинг који
организује део опозиције коју предводи СНС, каже Томислав Николић.

  

Лидер напредњака каже да не очекује да ће им се неко из власти обратити до поноћи,
када истиче рок који је СНС понудио за обустављање митинга.

  

"Уколико позову стопираћемо припреме, а неће вредети ако нас позову и пет минута
после рока. Они нису довољно разумели поруке митинга од 5. фебруара", рекао је он
гостујући у емисији РТВ Б92 "Кажипрст". Он каже да се народ неће разићи с митинга док
се не распишу избори и наводи да то неће бити сметња за одржавање Београдског
маратона заказаног за 17. април.

  

"Мислим да ће доћи до промене власти у Србији. 16. априла излазимо на улицу и
остајемо док се не појави Тадић и каже да ће бити расписани избори", рекао је Николић.

  

Он је додао да ће активисти СНС-а, уколико митинг не буде завршен 16. априла,
"потпуно обезбедити трасу" Београдског маратона дан касније.

  

"Седећемо док се не распишу ванредни избори, док не дође до разговора", истакао је
Николић и додао да у Србији опада популарност европским интеграцијама искључиво
заслугом власти, јер се, како је казао, ЕУ није променила.

  

Према његовим речима СНС-у је важан став ЕУ, јер се та странка залаже за Србију у
Европи.
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Упитан како му више не смета мешање ЕУ у унутрашња питања Србије, Николић је казао
да се ЕУ не меша у то ко ће бити на власти у Србији, већ да је једино важно да је реч о
странци која се залаже за европске интеграције.

  

"Не може више да се деси да представници СНС-а не буду примљени у Бриселу или да
се Штефан Филе, кад дође у Србију, не састане и са нама", напоменуо је он.

  

Николић је додао и да је прошле седмице, после званичне посете Бриселу, у Москву
путовао приватно.

  

(Б92)
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