
Вучић на конференцији за медије: Не желим да коментаришем дневнополитичка питања, од мене се могу чути само пристојне речи о Николићу ма шта он урадио, као да се цео свет сручио на главу СНС
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Премијер Србије Александар Вучић је на конференцији за медије са аустријским
канцеларом Кристијаном Керном најавио да неће дуго остати на тој позицији. Он је
такође рекао да "неће рећи ниједну лошу реч о Томиславу Николићу", иако је у свим
штампаним и електронским медијима започео невиђену хајку и демонизацију Николића.

  

  

Током поздравног говора, Вучић је истакао да је "пријатељу Кристијану" предао један
папир са текстом на енглеском језику.

  

Вучић је рекао и да не жели да коментарише дневнополитичка питања, као и да ће увек
спреман на сарадњу са председником Србије Томиславом Николићем, "шта год он и било
кад урадио".

  

Он је истакао и да на том папиру стоје смернице за "оне који га ускоро буду заменили",
као и да се о садржају тог текста консултовао са председавајућим Саветом министара
БиХ Денисом Звиздићем и албанским премијером Едијем Рамом.

  

У петак поподне би требало да се одржи седница Главног одбора СНС, на којој ће
вероватно бити донета одлука да се прихвати предлог Председништва СНС да Вучић
буде кандидат те партије на предстојећим председничким изборима.
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  Уследило је и питање новинара да прокоментарише најављену кандидатуру актуелногпредседника Србије Томислава Николића.  "Не желим готово ништа да коментаришем о дневнополитичким питањима. Не желим дасе бавим трачевима, полуистинама, ни истинама о темама које се не тичу државе, негопартије. Од мене ћете чути само добре и пристојне речи о председнику РепубликеСрбије, шта год он и било кад урадио . Увек сам спреман на сарадњу са њим ипре и после ових избора. Видећемо све остало како ће да изгледа. Да учествујем у некојвеликој свађи, нећу. Пред партијом коју водим је тежак изазов, тежак посао, многопроблема... Као да се цео свет сручио на нашу главу", навео је Вучић.  (Танјуг-Б92)  
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