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Потпредседник Главног одбора Српске напредне странке (СНС) Владимир Орлић
изјавио је вечерас да опозиционе партије планирају изборну крађу у априлу, уз
изазивање хаоса и крвопролића, захваљујући припремљеним лажима.

  

  

Опозиција од избора не очекује ништа, јер знају да не могу да победе, пошто народ неће
да гласа за њихов лоповлук, рекао је Орлић новинарима.

  

На пролеће, захваљујући законским решењима која ћемо донети, опозиција ће имати
већину контролора на сваком бирачком месту, као и у Републичкој изборој комисији
(РИК). Неоправдане лажи и позиви на насиље неће бити могући, изјавио је Орлић.

  

Он је рекао да су опозиционе странке на референдуму о уставним променама, везаним
за правосуђе, одржаним у недељу, пласирале лажи, како би угрозиле председника
Србије Александра Вучића, СНС и „своју државу“.
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Ти људи су испред РИК организовали демонстрације и довели малолетнике да каменују
људе, навео је Орлић, нагласивши да се ради о „припадницима тајкунско-мафијашког
картела бившег режима“.

  

Пласираће лажи по својим медијима и изаћи на улице, призивајући сукобе и
крвопролиће. Желе власт да би дошли до још више пара, изјавио је Орлић и затражио да
се утврди ко учествује у тој „ујдурми“ и ко планира изазивање немира у априлу.

  

Према Орлићевим речима, у недељу је, током референдума, на сваком бирачком месту
било омогућено присуство члановима ванпарлементарних партија.

  

То никада у Србији није било могуће пре Вучића и СНС. Хиљаде људи су биле на
бирачким местима и није било могуће да се нешто погрешно догоди, изјавио је Орлић.

  

Он је навео податак да су се грађани на референдуму изјашњавали на 8.189 бирачких
места и да је на 8.180 поступак био „чист и неспоран“.

  

(Фонет)
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