
Вучић у "Ћирилици": Опозиција хоће да уведе диктатуру - нећу им то дозволити
понедељак, 10 април 2017 22:36

 Изабрани председник Републике Србије Александар Вучић рекао је вечерас да је
суштина онога што чини �бивши режим да се направи атмосфера да се све уруши, да се
делегитимишу све институције, да се сруши Србија, те да уведу нови принцип да се на
улици све решава.

  

  Вучић је, у емисији "Ћирилица" на "Хепи" телевизији, казао да су кандидати опозиције,
који себе називају �бившим режимом, већ много раније припремали за насиље и
урушавање стабилности Србије, на шта је указивао током предизборне кампање.   

- �Говорили су да је то неистина и да ја тим упозорењима плашим људе у Србији. Онда
су их изненадили изборни резултати, јер неко ко је добио пет одсто мислио је да ће
добити 20, неко ко је добио два одсто мислио је да ће имати много више. Владао је шок
међу њима прве вечери, а онда је кренуло заказивање протеста - објаснио је Вучић
додајући да су, да се не би они појавили, послали младе људе, које покушавају да
злоупотребе у своје сврхе.

  

Рекао је да је од почетка знао да �бивши режим стоји иза тога, те додао да су се
вечерас оголили, када их је било најмање, и када су изнели прави разлог, а то је - хоће
да �смене Вучића.

  

- �Хоће да укину демократију, хоће да укину институције. Вечерас смо дошли до онога
што је стварно што хоће, а то је да желе да смене Вучића. Требало је то већ прво вече да
саопште - поручио је Вучић.
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Од прве вечери, како је додао, када нису желели да честитају победу, било му је јасно
шта планирају, јер многима није у интересу да Србија буде стабилна.

  

Указао је да су онда изашли са захтевом да траже увид у изборни материјал, што им је
омогућено.

  

Подсећајући на процедуру гласања и пребројавања гласова, као и обезбеђивања врећа
са гласовима, рекао је да је замолио РИК да отвори вреће са два бирачка места за која
су тврдили да је било наводно више гласова него листића.

  

Навео је да су представници �бившег режима одбили да гласају у РИК-у за отварање
тих врећа, јер су знали да су слагали, и било је јасно да се ради о покушају најпрљавијег
намештања и најтежег кривичног дела изазвања панике и обмањивања јавности.

  

- �Знали су да су слагали, али им није пало напамет да ћемо тражити да се отворе баш
та места. Изненадили су се и рекли да су против тога, јер, када је отворено, било јасно
да је реч о ноторној лажи. Знам да смо убедљиво и пош�тено победили и они то не могу
да поднесу, јер мисле да су бољи, јер имају виш�е новца, богатије су одевени и рекли су
да су паметнији од других - приметио је.

  

- Они неће да дозволе да постоји демократија. Њихови затеви су да се уведе диктатура
у Србији, да буде како каж�у Јанковић и Јеремић. Циљ им је да растуре Србију! Нећу им
дати да растуре Србију, даћу све да заш�титим Србију, зато нема полиције на улицама -
истакао је Вучић и подвукао да неће дозволити да се триковима ру�ши мир.

  

- Никада на политичкој сцени нису били људи који се тако неодговорно понаш�ају -
оценио је Вучић и додао да му је било јасно како ће се ситуција развијати када нису
хтели да му честитају након објављивања резултата, јер не ж�еле да прихвате изборне
резултате.

  

Подсетио је да је Борис Тадић изгубио од Томислава Николића за свега 60.000 гласова,
а не милион и по, колико је он добио више од другопласираног, па је признао пораз.
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Представници бившег режима међутим неће да признају пораз:

  

- Они ж�еле потпуну делегитимизацију сваке нове владе у Србији. Они ж�еле да уведу
принцип да све ш�то им се не свиђа реш�авају на улици. На улици ниш�та нећете
реш�ити - поручио је Вучић.

  

На примедбе због наводне медијске блокаде, Вучић је истакао да је интернет тренутно
најјачи медиј, на којем је 3,7 милиона људи.

  

Он је замолио већинску Србију да реагује мирно:

  

- Људе који предствљају већину молим да буду мирни, јер, видим, велики је гнев на
другој страни...Све је већи бес - приметио је.

  

Разлог за све ово је, каже, само један - висока је цена слободе и независности слободне
и независне земље.

  

- Ја сам био председник владе слободне и независне земље и то је мој највећи грех. То
ми никада неће опростити. Зато се све ово деш�ава - рекао је Вучић.

  

- �Не могу да поднесу да смо најпошетније победили, јер мисле да су много бољи и
паметнији само зато што једни другима говоре да су паметни, али је важније шта народ
мисли. Неће да дозволе да демократија победи - казао је Вучић.

  

Како је рекао, "њихови политички захтеви су да се уведе диктатура у Србији, да се
одлучује на улици".
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- �Неће нико да уводи диктатуру у Србији. Свако ко је починио прекршај и кривично дело
мораће да одговара. Њихов циљ је да се растури Србија, што им нећу дати - подвукао је
он.

  

(Танјуг)
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