
Борис Тадић: Афера за афером су Вучићев театар за бираче. Бивши затвореници постали кохорте СНС-а
уторак, 28 јун 2022 09:09

 Бивши председник Борис Тадић био је гост емисије "Међу нама", а говорио је о Вучићу
између Небојше Стефановића и Дијане Хркаловић и пропуштеним шансама у Београду.

  

Тадић је на почетку рекао да су бивши затвореници постали кохорте СНС-а.

  

„Афера за афером су Вучићев театар за бираче“, казао је Тадић и додао да је
невероватно како се критеријуми у Србији мењају за само једну деценију.

  

Упитан у вези нових избора у Београду Тадић објашњава да ће се они одржати под
једним условом.

  

"Ако буду нови београдски избори то ће из разлога јер Вучићу тако одговара".

  

Тадић је рекао и да "за нас политичка борба почиње после избора".
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"На кључним светским форумима никад нема Србије", додао је гост емисије "Међу нама".

  

Тадић: Не бих се изненадио да Хркаловић буде уз Вучића на неком скупу

  

Бивши председник Србије и лидер СДС, Борис Тадић, рекао је у емисији “Међу нама” да
се не би изненадио уколико Дијана Хркаловић буде уз актуелног шефа државе,
Александра Вучића, на неком од наредних скупова.

  

Он је тако одговорио на питање како види сукобе између министра одбране Небојше
Стефановића и његове некада блиске сараднице у МУП-у, Дијане Хркаловић.

  

 “Не би ме изненадило да Дијана Храколовић у скорије време буде на неком скупу на ком
ће бити и Вучић, иако је пре неког времена имала наногицу и дефиницију особе коју не
верује. Ја сам често био оптуживан за лоша кадровска решења, али ниједно мој
кадровско решење није утицало темељно на питање државе”, рекао је он.

  

О чему је још говорио Борис Тадић у емисији "Међу нама", погледајте у видео прилогу на
почетку текста.

  

(Нова.рс)
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