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Политиколог Цвијетин Миливојевић изјавио је да је председник Србије Александар
Вучић до сада 22 пута најавио одлазак са чела Српске напредне странке (СНС) и да је
увек тражио неку врсту оправдања зашто то није већ учинио.

  

  

Миливојевић је за агенцију Бета рекао да је очигледно да је синоћна информација о
Вучићевом повлачењу пуштена из штаба СНС-а.

  

„Он је у мају, након избора, најавио одлазак након што буде формирана Влада, која је
изабрана почетком јесени. До Нове године председник је ту одлуку повукао, па је пред
Нову годину најавио да ће се повући током ове године, да би одмах непосредно после
новогодишњих празника рекао да ће се повући, али почетком следеће године, дакле
2024. године“, рекао је Миливојевић за агенцију Бета.

  

Поновио је да је Вучићева уставна обавеза да оде са места председника странке.

 1 / 3



Цвијетин Миливојевић: Вучић до сада 22 пута најављивао одлазак са чела СНС и увек је нудио неку врсту оправдања зашто то није већ учинио
понедељак, 23 јануар 2023 17:23

  

„Првобитно је ишло да је најавио повлачење са места председника Републике, да би тек
јутрос ми сазнали, од највиших функционера странке, да је заправо најавио повлачење
са места председника странке, а његови најближи сарадници су га, по ко зна који пут,
убеђивали да то не сме никако да уради, јер ако он оде из СНС-а, пући ће СНС, а тиме
ће да пукне и Србија. То је трагикомично и пропагандно. Испод части је тако нешто и
коментарисати“, рекао је Миливојевић.

  
  

Pobednički naslov stvarno je naslov pic.twitter.com/nNPzI4efEa

  — Žaklina Tatalović (@zaklina_prva) January 23, 2023    

Казао је да није јасно коју председникову одлуку представници СНС-а подржавају.

  

„Чланови СНС-а данима пуштају поруке подршке председнику, али подршку за шта. Да
ли му дају подршку ако одлучи да призна Косово, тј. дозволи његов улазак у УН или му
дају подршку ако се одупре тим притисцима да не призна Косово или му дају подршку за
било што одлучи. Очигледно је реч о томе трећем, а за неког ко се професионално бави
политиком, то је поражавајуће и увредљиво. Неко ко је најближи сарадник председника
даје му подршку за било какву одлуку у вези са територијом Србије, то је једна врста
дечје политике“, рекао је Миливојевић за агенцију Бета.
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  Миливојевић је истакао да уколико Вучић намерава да, као једну од могућности закуповину времена у вези са Косовом, кандидује и ванредне председничке илипарламентарне изборе, онда је требао да разговара са представницима свих политичкихстранака, и власти и опозиције.  „Мислим да они који требају да разогварају са Вучићем нису представници његовестранке. У тој странци је група његових полтрона, они себе не виде у политици акоВучић није у странци, зато што не би имали своје функције да није Вучића и његовогрејтинга. Нису на тим функцијама због рејтинга странке“, казао је он.  (Бета)  
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