
Вучић за „Политику“: Странка коју водим је увек била спремна за дијалог, али никада за диктате, било њихове, било међународних представника; Маштају о доласку на власт без избора
субота, 31 август 2019 01:40

Председник Србије Александар Вучић изјави је да је изборна правила донела
Демократска странка са "својим сателитима", али да и поред тога бивши режим чини све
да интернационализује "такозване проблеме демократије у Србији из простог разлога
што не могу да се ослоне на народну подршку и грађане своје земље који у њих немају
поверење".
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  Он је, за издање Политике од суботе, 31. августа, рекао да је странка коју води увекбила "спремна за дијалог, али никада за диктате, било њихове", мислећи на опозицијуокупљену око Савеза за Србију, "било међународних представника".  "Маштају о формирању прелазних влада, читај доласку на власт без избора, без одлукескупштинске већине, некако октроисани од стране међународних фактора. Србија јесуверена земља и такве глупости могу само да сањају, а на власт ће доћи тек кад добијувећинско поверење народа", рекао је Вучић у делу новинарског текста о последњимполитичким дешавањима.  На опаску да се стиче утисак да се овдашњих избора прави "светска ствар", Вучић јерекао да "светску ствар од тога праве они који немају гласове својих грађана".  "Сањају македонске сценарије и моле бога да, баш као и Боки 13, носе торбе са по милоневра и деле их тужиоцима, Чарлијевим анђелима, које би заједно са странцима поставил.То се у слободној Србији, данашњој Србији, неће догодити", рекао је Вучић.  У делу текста у којем се говори о доласку гостију који имају идеје о овдашњим изборима,Вућић је рекао да је "Србија отворена земља, али и независна и суверена".  "Разговор је лековит, али све одлуке доносе грађани Србије преко својих представника,а избори су једино место на којем се о том представницима одлучује. За разлику одмногих других, Србија није и неће бити 'банана' држава", рекао је Вучић.  (Бета, Политика)  
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