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Председник Србије Александар Вучић каже да не крши Устав Србије када се током
кампање „Будућност Србије“ у којој се налази као председник Србије обрачунава с
политичким противницима.

  

  

На питање Инсајдера зашто крши Устав који предвиђа да председник „изражава
државно јединство Републике Србије“ и користи позицију председника за обрачун с
политичким противницима, Вучић је одговорио да он само мисли својом главом и говори
шта мисли.

  

На питање зар није и председник грађана који нису гласали за СНС, па и лидера
опозиције, Вучић је одговорио: „Ја јесам апсолутно и говорим шта мислим. Председник
има своју главу. Не пише то у Уставу све о чему сте говорили и ни о каквом кршењу
Устава није реч“.
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 „Ја много волим таква питања. Моје је да мислим својом главу. Моје је да одговарам на
питања на пристојан начин као што и вама одговарам. Нисам знао да сте судија Уставног
суда па ћете да пресуђујете да ли кршим Устав или не, али разумем да себи дајете и то
право. Ја нисам судија Уставног суда и чини ми се да се понашам не само у складу с
Уставом и законом, већ и како то већина грађана жели. Да радим вредно, марљиво,
поштено, одговорно и да се трудим да нашу земљу учиним бољим местом за живот“,
навео је председник Србије.

  

Он је новинарки Инсајдера поручио да је то колике су промене у Србији могла да види
„свих ових дана осим ако не дођете само на једно место да бисте ваше питање
поставили".

  

„Ја немам ништа против да постоје политички противници који ништа друго не раде јер
не могу да се похвале оним што су радили раније јер су крали и пљачкали и отимали од
народа, нити могу да се похвале својим идејама јер их немају јер једина идеја како мене
да склоне. Моје је да и о томе говорим“, поново је председник Србије оптужио своје
политичке противнике.

  

Он је навео да он није човек који ће да ћути на неправде и неистине, већ да ће говорити
оно што мисли.

  

„Ако председник нема право да каже шта мисли онда би то била земља за коју нисам чуо
да постоји у савременом свету. Очигледно је да се наше позиције разликују и поносан
сам што је тако, јер ово говори о демократском капацитету ове земље. Јер све то што сте
мени у лице несметано рекли и ја срећан што сам могао да одговорим нико није могао да
каже председнику Тадићу или неком председнику пре њега јер био му био забрањен
улаз на такве конференције, затим отет микрофон, био прекинут… Као што видите на
најљубазнији начин сам одговорио“, навео је председник Србије.

  

Вучић је у Коцељеву дошао током кампање Будућност Србије коју води као председник
Србије и током које је у више наврата искористио позицију за оптужбе и блаћење
политичких противника. Такође, и питање финансирања ове кампање остало је без
одговора, а тај одговор би могао да укаже на евентуалне незаконитости. Уколико се
кампања финансира из државног буџета спорно је обрачунавање с политичким
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противницима које се може чути у Вучићевом обраћању, као и долазак на скупове људи
који раде у јавним институцијама и државним предузећима.

  

С друге стране, било би спорно и да кампању финансира Српска напредна странка јер
се Вучић обраћа у својству председника државе, а не лидера СНС-а.

  

  

Вучић је данас био у Мачванском, једном од 29 округа које ће, како је најављено обићи
током кампање. Он је најпре посетио Основну школу "Мика Митровић", у Богатићу, где је
обећао да ће учинити све да све доведе инвеститоре у ово место и у Владимирце.
Пољоптивредницима је поручио да ће наредних дана добити субвенције за гориво.
Током обиласка болнице у Лозницинајавио је градњу ауто-пута Рума - Шабац - Лозница .
Грађани су председника дочекали и се испред библиотеке "Милован Глишић" у
Љубовији која је у реконструкцији, а разговарао је и са становницима села Кржава и
сусрео се а члановима породице Танасић, која га је дочекала на локалном путу у селу
Симићи, испред своје куће. На планини изнад Крупља Вучић је обишао Џемару, а
посетио је вртић "Наша радост" у Крупњу, а данашњу посету округу завршио је
ображањем грађанима Шапца.

  

( Инсајдер )

  

Видети још:  Александар Вучић у обиласку Мачванског округа: Били смо над амбисом,
сада је много боље; Никада се нисам тајно састајао са Тачијем; Из Савеза за Србију
неозбиљно лупетају глупости о најважнијим темама; Не кршим Устав, радим искључиво
по закону
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