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Председник Нове Србије (НС) Велимир Илић оценио је данас да ће бити ванредних
парламентарних избора и да би опозиција претходно требало да инсистира да се среде
бирачки спискови с обзиром на то да у њима постоји 800.000 који нису живи.

  

  

Инсистирамо као странка да се то уреди, нудимо да опозиција буде у комисијама да се у
свакој општини прегледају бирачки спискови, да се избаце мртви, рекао је Илић на
конференцији за новинаре Нове Србије.

  

И да се разговара о медијима, ако овако уђемо у изборе, нема никакве шансе, то је
губитак унапред, упозорио је Илић.

  

Очекујем ванредне изборе, јер влада не функционише, премијерка се није снашла онако
како се то очекивало и они који су је поставили виде да је то промашај, велико је
незадовољство, много су проблеми, који се не рашавају, једноставно нема резултата који

 1 / 2



Велимир Илић: Прво да се среде бирачки спискови, па тек онда  избори; Вучић у региону не ужива никакав ауторитет, сви га газе, газе Србију и све нас потцењују
уторак, 14 новембар 2017 22:39

су најављени, оценио је он.

  

Парламентарни збори морају да буду, јер срамота је Вучића да реконструише владу, а
тиме би погоршао свој резултат у Београду, сматра лидер НС, доскорашњи коалициони
партнер власти.

  

Илић је рекао да члан Председништва БиХ Бакир Изетбеговић понижава Србе,
критикујући због тога државни врх Србије.

  

Много се бавимо регионом, нарочито наш председник Александар Вучић, а у региону не
ужива никакав ауторитет, сви га газе, не што газе њега, газе Србију и све нас
потцењују, ми им идемо на ноге, пружамо руку, причамо о томе да ћемо да им градимо
аутопут за Сарајево, за Приштину, а како нам то враћају, упитао је.

  

Председник Србије би требало да се бави Србијом, да јача Србију, њену
инфраструктуру, да пусти идеје о некаквој 'балканској унији', да ће он бити некакав
лидер, од тога нема ништа, закључио је Илић.

  

Видели сте како смо се провели, а дали смо велика средства за Сребреницу, а како је
тадашњи наш премијер прошао у Сребреници, да му није дозвољено да говри у Новом
Пазару, приликом посете туурског председника Реџепа Ердогана, додао је Илић.

  

Он је изјавио, као некадашњи министар саобраћаја, да аутопутевима треба да се
управља и указао да захтева оставку одговорних случај погибије на још неотвореној
деоници Уб - Лајковац.

  

(Фонет)
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