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Лидер НС Велимир Илић каже да је неуставна одлука да у називу изборне листе СНС и
партнера за изборе у Београду буде име председника Србије Александра Вучића.

  

  

Илић је уз то препоручио и другим политичким странкама да на своје изборне листе
ставе име председника Србије, јер "ако председник свих грађана може то да уради за
једну странку, онда и остале странке имају право да на изборну листу ставе његово
име".

  

На конференцији за новинаре у Београду Илић је казао да је Вучић прекршио Устав
тиме што жели да листа СНС у називу има његово име и истакао да понашање
председника "превазилази све могуће мере и пристојност".
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Илић је казао да верује да ће Београђани гласати "у великом броју" и "показати зубе", те
да Вучићу "неће дозволити да ради шта год хоће", гласајући против његове политике.

  

Он је казао да истраживања чији се резултати не објављују, а он их је добио, показују да
је СНС у Београду на око 30 одсто подршке бирача, те су се "напредњаци" зато
уплашили предстојећих избора.

  

Илић је оценио да за одржавање ванредних парламентарних избора "још има простора"
и да "још ништа није дефинитивно", иако је Председништво СНС одучило да тих избора
не буде уз београдске.

  

Поводом давања концесије француској компанији за београдски аеродром, Илић је
казао да је то лоша одлука "како би се покрпиле рупе у буџету", да је у том послу "газда
из Катара" и да је то "иста екипа" која је у Хрватској била концесионар за аеродром, али
да није спровела инвестицију коју је обећала.

  

(Бета)
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