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 БЕОГРАД - Српска листа упозорила је данас да појединци, које су окарактерисали као
"изроде српског рода", лажима и клеветама цртају мете на чело преседника Србије
Александра Вучића и његове породице и од свих државних надлежних институција
затражила да Вучића додатно заштите.

  

  "Лажи, клевете и цртање мете на чело председника Вучића и чланова његове
породице мора наићи на жесток, у оквиру закона, одговор надлежних органа", наводи
Српска листа и оцењује да је председника потребно заштити од насртаја "изрода
српског рода попут Николе Сандуловића".   

Српска оцењује да су се ти "изроди српског рода, одбачени од поштених Срба"
активирали као печурке после кише, како би за рачун страних служби и албанских
криминалних кругова створили несметан коридор за напад на Србе на северу Косова и
Метохије.

  

"Међу њима је и Никола Сандуловић, који, да није толики изрод, не би могао да учествује
у намештеним телевизијским емисијама албанских медија и спроводи кампању за
припрему напада на српску нејач на Космету", наводи Српска
  Српска листа је у саопштењу апеловала на цео српски народ који подржава политику
развоја, јачања и напредовања Србије, а коју предводи председник Вучић, да гласно и
јасно брани бољу, поштену и напредну Србију.

  

"Браћо и сестре државна каса је пуна, то је сигнал за све лопове и изроде да крену са
нападима на нашу земљу, на нама је одлука да ли ћемо ћутати и дозволити да нападима
на највише представнике наше земље изроди, лопови и лажови краду будућност наше
земље и наше деце", наводи Српска.
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Српска додаје да је за њих и за Србе са Косова и Метохије ствар јасна.
  "Увек ћемо знати како да штитимо своје право на живот, слободу и напредак у оквиру
наше државе Србије", поручили су из Српске листе.

  

(Танјуг)
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