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 Београд -- Тражимо подршку грађана да гласају за Александра Вучића на основу
досадашњих резултата које је направио, каже чланица Председништва СНС Зорана
Михајловић.

  

  "Не политичар, него државник који може и уме да води рачуна о политичкој
стабилности Србије”, казала је Михајловић у интервјуу за сутрашњи "Блиц".   

Михајловић је додала да су на састанцима у Берлину са немачком канцеларком Ангелом
Меркел и са лидерима региона у Сарајеву, хтели то или не, сви могли да виде какав је
Вучић државник.

  

Она због тога и очекује убедљиву победу Вучића на изборима.

  

"Видећемо да ли ће бити другог круга. Неће бити лако, али борићемо се", казала је
Михајловић.

  

Михајловић је додала да, пратећи медије, помисли да се од свих који подржавају Вучића
очекује да их буде срамота зато што њихов кандидат има огромну подршку грађана.

  

“Као да све нас треба да је срамота због подршке коју Вучић има, а да су сви они са
ивице цензуса супер. Ако говорите о таблоидима, зар сте заборавили ко је водио
таблоиде у време ДС и Тадића. И зар је блаћење ако кажем да неки кандидат
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злоупотребљава своју функцију? Зар је блаћење да кажем да се више и не зна с ким нас
је све посвађао Вук Јеремић док је био министар спољних послова. И његова садашња
прича на којој жели да убере поене такође је нека врста свађе. За њега је градња пута
Ниш - Приштина стварање 'Велике Албаније', док у исто време иза тог пројекта стоје
немачка канцеларка и ЕУ”, каже Михајловић.

  

Она је истакла да СНС никад неће признати независност Косова, али да ће Србија
заједно са ЕУ да гради ауто-пут од Ниша до Приштине.

  

“Хоћемо да инфраструктурно повежемо регион управо због наших људи који по њему
раштркани живе. У том смислу је и ауто-пут Ниш - Приштина изузето важан”, каже она.

  

Одговарајући на питање да ли је проблематично то што Вучић води кампању са места
премијера, док је Јанковић поднео оставку, Михајловић одговара:

  

“Да ли Вучић крши закон? Не. Да ли је Саша Јанковић кога помињете кршио закон
користећи функцију Заштитника грађана за кампању? Јесте. Да ли премијер Вучић
нигде не треба да иде месец дана кампање, да ли не сме да покаже оно што је урадио,
да је довео инвеститоре и да ли не сме да отвори ниједну фабрику зато што је кандидат
за председника? Зар је Вучић крив што има резултат”, закључила је Михајловић.

  

(Танјуг)
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