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 БЕОГРАД - Лидер Народне станке Вук Јеремић, поручујући да "неће правити дилове" са
овом влашћу, заправо вапи за тим да му се да нека функција и нешто новца како би
задовољио своју сујету и могао да настави да финансира своје луксузне животне
навике, саопштио је данас потпредседник Главног одбора Српске напредне странке
Марко Ђурић.

  "Али таквог договора неће бити, не зато што он то не жели, већ зато што
државотворна Српска напредна странка не прави дилове са људима његовог кова",
нагласио је Ђурић.

  

Он је оценио да је Јеремић "деспот у покушају", који себи пред огледалом понавља да су
за то што има подршку на нивоу статистичке грешке, криви народ, Вучић, систем и све
друго, само не он сам, и оно што је урадио Србији у периоду дужем од деценије док је
био на власти.

  

"Када је Јеремић преузео дужност и власт наша земља имала је 102.350 км2, а када је
завршио имала је, по једној рачуници 88.000 km2, а по другој око 78.000 km2. Када су
Јеремић и његови тадашњи и садашњи саучесници дошли на власт, наша земља је имала
луку на Јадрану, имала је индустрију и сачувану супстанцу за почетак привредног
опоравка, а када су отишли, за собом су оставили само пустош", подсетио је Ђурић и
упитао:
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Има ли бољих и речитијих параметара да се измери биланс нечије владавине и неуспех
једне политике?

  

"Међутим, када Јеремићу не одговарају аргументи, тим горе по аргументе, јер он је
заљубљен о измаштану слику о себи као председнику света, коју је градио дружећи се
са белосветским преварантима попут Патрика Хоа. Онај ко нема подршку сопствених
комшија и суграђана тражи подршку хрватских парламентараца у Бриселу, јер они
ваљда боље знају од грађана Србије шта је добро за нашу земљу и њену будућност",
истакао је Ђурић.

  

Зорана Михајловић: Јеремић наставља са увредама и на сваки начин покушава да
наштети угледу Србије

  

Потпредседница Владе Србије и чланица Председништва СНС, Зорана Михајловић
реаговала је на изјаве председника Народне странке Вука Јеремића.

  

Она је изјавила да уместо да пред грађане изађе са политиком за коју се залаже,
Јеремић наставља са увредама и на сваки начин покушава да наштети угледу Србије.
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"Увреде које Јеремић износи на рачун председника Србије више говоре о самом
Јеремићу, јер грађани могу да виде да у Србији долазе највећи светски лидери, као што
је и председник Србије њихов гост. Резултат тих посета и добрих односа су нове
инвестиције, радна места и очување стратешки важних компанија, док Јеремићеве
иницијативе имају за циљ само остварење његових личних интереса", наводи
Михајловићева. 

  

"Јеремић оваквим нападима само показује да је неко коме, пре свега, грађани Србије не
могу да верују, јер пред њих не излази са јасном политиком ни по једном питању које је
важно за будућност Србије, од питања Косова, преко односа у региону, до економског
развоја који би водио бољем животу грађана", истакла је Михајловићева. 

  

Видети још: 

  

Вук Јеремић: Вучић је кукавица, а такви су спремни на највећа непочинства - неће
бити тајних дилова са њим

  

(Агенције)
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