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"Скандал је да три месеца од одржавања избора где једна странка освоји апсолутну
већину ми немамо владу. То је ругање и грађанима Србије и држави Србији", рекао је
вечерас потпредседник Народне странке Мирослав Алексић коментаришући чињеницу
да у Србији још увек није формирана влада.

  

  

“Србија је једна разорена држава у којој не постоје институције, оне спавају већ осам
година, постоји само један човек који дели правду, који има право на истину и пита се за
све. У таквој ситуацији потпуно је свеједно да ли имате владу или не, ко је премијер или
министар,јер о свему одлучује један човек а они су сви његови послушници”, оценио је
Алексић у емисији “Пресинг” на Н1.

  

На питање шта је најкрупнија афера у земљи и шта је оно што рефлектује дубину
политичке контроле, он је истакао да се Србија гуши у аферама, али да су то случајеви
који ће једнога дана бити процесуирани када буду створене независне институције.
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Алексић је истакао да није његов посао да говори о аферама власти већ да њих треба
да откривају тужилаштво и полиција, али тога, међутим, код нас нема.

  

“Налазимо се у експрес лонцу који кључа већ осам година, и само је питање кад ће да
излети тај поклопац”, нагласио је он.

  

Коментаришући најаву будућег именовања директора Канцеларије за Косово Марка
Ђурића за будућег амбасадора у Вашингтону, Алексић је рекао да га то нимало не чуди.

  

“Видели смо много пута до сада некомпетентне људе који добијају као некакву награду
одређене функције”, рекао је он и навео пример власника печењаре који је постао
директор ЕПС-а, Вулина као министра одбране, а када се крене по локалу то је “потпуни
хорор”.

  

Сада када кажемо да ће Марко Ђурић да представља Србију у Вашингтону то делује
доста чудно јер из Србије као озбиљне земље верујем да је имало бољих људи и бољих
кандидата да обавља ту високу дипломатску функцију у једној од најмоћнијих сила, да то
није Марко Ђурић који је познат једино како аплаудира свом шефу или скандира на
Косову “Ацо Србије”, истакао је потпредседник НС.

  

На питање да ли српска опозиција нешто научила од црногорске, Алексић је рекао да би
српска опозција вероватно изашла на изборе да је имала бар два медија са националном
фрекфенцијом која су видљива на целој територији и два штампана гласила, а то је
елементарни услов којих у Србији нема.

  

“У Србији мора да се једног момента деси народ, а ми смо ту да помогнемо да својим
примером покажемо грађаним како треба да се боримо и како треба да се понашају
одговорни људи”, рекао је он.

  

На питање да ли се Народна странка спрема за градске и председничке изборе који ће
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бити одржани 2022. године и да ли постоји идеја о заједничком изласку на нивоу
Београда, Алексић је рекао да се спремају на све изборе, али да је неопходно да се
створе услови за њих.

  

“Удруживање опозиције није спорно, само је питање тајминга”, закључио је
потпредседник НС.

  

(Нова.рс)
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