ЧЛАНАК У ЛИСТУ „ПОЛИТИКА“ ОБЈАВЉЕН НА:
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/2741892/sns-na-dan-inauguracije-vucica-organizujeveliki-skup.html?message=ok&noCnt=true#thanks>

СНС на дан инаугурације Вучића организује
велики скуп
НЕДЕЉА, 21. МАЈ 2017, 10:41 -> 11:58
ИЗВОР:ТАНЈУГ

Члан Председништва СНС-а Небојша Стефановић изјавио је да ће та странка
на дан инаугурације изабраног председника Србије и лидера странке
Александра Вучића организовати велики скуп којим ће обележити тај
догађај.
Небојша Стефановић је то рекао Танјугу на питање да ли се зна датум инаугурације
изабраног председника Александра Вучића и да ли ће СНС то на неки начин
обележити, али није могао и да прецизира датум.

Небојша Стефановић (архивска фотографија)

"Иако не знамо тачан дан инаугурације будућег председника Србије Александра
Вучића, пријавили смо скупове за више датума у јуну, јер то је важан догађај за нашу
странку" рекао је Стефановић.

Он је подвукао да је то дан када желе да обележе и потврде већинску изборну вољу
грађана Србије, коју су показали на председничким изборима, када је више од два
милиона бирача гласало за Вучића.
"Позваћемо грађане да нам се придруже, али се такође надамо да тог дана нико неће
правити контрамитинге. Такве ствари никоме неће донети ништа добро, као што нису
ни раније, па управо зато ни Српска напредна странка на скупове других није
одговарала контрамитинзима. додао је Стефановић.»

МЕ ЈЕ ПРИМОРАО ДА ОБЈАВИМ СЛЕДЕЋЕ РАДИ ИСТИНЕ:
Ваше име:
*наслов

Др Љубомир Т Груји

Др Љубомир Т Грујић

СКУП ПОДРШКЕ НАР

СКУП ПОДРШКЕ НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА КОЈИ ПОШТУЈУ УСТАВ И
ЗАКОН

*текст
ТАЈ СКУП ЈЕ ПРИЈАВЉЕНН ЈОШ 5. МАЈА ЗА
http://w w w .ssssseternal.org/yahoo_site_admi
Према томе, НАЈАВЉЕНИ МИТИНГ СНС-а ,к
http://w w w .ssssseternal.org/yahoo_site_admi

ТАЈ СКУП ЈЕ ПРИЈАВЉЕНН ЈОШ 5. МАЈА ЗА
ДАН И ВРЕМЕ У ТОКУ СЕДНИЦЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА КОЈОЈ ТРЕБА ДА
БУДЕ ИНАУГУРИСАН АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ И ОН ЈЕ О ТОМЕ ОБАВЕШТЕН:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_05PrijavaCilj.12495129.pdf
Према томе, НАЈАВЉЕНИ МИТИНГ СНС-а ,који хоће да слави устоличавање гажења
заклетве и Устав ЈЕСТЕ КОНТРА МИТИНГ.
Видети још:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_21LTG_VucicuSlike.14072
231.pdf

ОТКЉУЧАНО: САДА МОЖЕТЕ ДА ПОПУНИТЕ ПОЉА ...
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