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 Српска напредна странка увелико припрема митинг који ће се одржати у Београду 17.
јануара, на дан посете руског председника Владимира Путина, каже за Данас
незванично више извора с политичке сцене Србије.

  Према нашим сазнањима, општинским одборима СНС широм наше државе из централе
странке послате су „квоте“, па је, рецимо, нишким напредњацима наређено да у главни
град на тај скуп доведу око 3.000 људи, а крагујевачким 2.500.

  

„Планирано је да митинг буде одржан на платоу испред Храма Светог Саве на Врачару,
а да колона до Храма крене од Трга републике. Очекује се долазак око 1.000 аутобуса
из многих делова Србије. Та возила ће углавном бити паркирана испред Сава центра.
Разматра се могућност да колоне које буду долазиле из Војводине, заједно са одборима
СНС из Земуна и Новог Београда, крену од Сава центра, како би у потпуности испуниле
Бранков мост. Све то би се снимало дроновима, за каснију употребу у маркетиншке
сврхе“, објашњавају саговорници Данаса.

  

Извори нашег листа истичу да главни циљ организовања митинга није исказивање
гостопримства руском председнику, већ намера председника Србије и лидера СНС
Александра Вучића да „зада контраудар опозицији. У том контексту, подсећају да је
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опозиција најавила да ће одржати демонстрације дан раније, 16. јануара, на годишњицу
убиства једног од лидера Срба на Косову Оливера Ивановића, као и да се настављају
опозициони протести суботом у Београду и још неким градовима.

  

„Александар Вучић жели да покаже снагу напредњака, попут покојног председника
Србије и Социјалистичке партије Србије Слободана Милошевића, који је организовао
контрамитинг у Београду децембра 1996, током студентских демонстрација“,
наглашавају саговорници с политичке сцене Србије.

  

Поједини извори тврде и да је „готово сигурно“ да ће Путин и Вучић током боравка
председника Русије у Србији заједно обићи сремско село Банстол, чији мештани граде
цркву у народу познату као „Путинова црква“. Према незваничним сазнањима Данаса,
ако посета двојице председника буде спроведена у дело, њих у Банстолу не би дочекали
напредњаци из целе Србије, „већ представници војвођанских одбора СНС“.

  

„Опозиционари немају план“

  

У интервјуу за Фајненшел тајмс председник Србије одбацио је притужбе опозиције да
РТС не даје довољно времена и простора опозицији. „Имају време на РТС као што нико
није имао у претходном периоду. Присутни су, не знам, понедељком, уторком, четвртком.
Ако говоримо о великим ТВ емисијама, увек су ту. Не знам шта они хоће. Кад год
организују протест, има више извештаја о томе на РТС-у него о нама“, рекао је Вучић,
додајући да је проблем што се „они увек жале на медије“. Он је оценио да лидери
опозиције „нису у стању да прихвате реалност“. „Они немају план, за њих је једино важно
да ме назову издајником и да све остане исто. Али, није ме брига за то“, додао је. Вучић
је, такође, изразио уверење, „да само договор са Косовом може донети трајан мир
региону који и даље трпи последице ратова и распада бивше Југославије“. „Они који
мисле да је могуће обуздати замрзнути конфликт – он никада није замрзнут јер се у
неком тренутку отопи… А кад се то догоди то је катастрофа за све“, навео је Вучић.

  

(Данас)
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