
 Дејан Вук Станковић: „Николић је забио нож у леђа Вучићу, ово је атак на Вучића и СНС“
четвртак, 16 фебруар 2017 21:43

Политички аналитичар Дејан Вук Станковић каже да је Томислав Николић одлуком да се
поново кандидује за председника Србије "забио нож у леђа" Александру Вучићу. Вук
Станковић сматра да Николићеви домети нису велики.

  

  

"Јасно да је ова објава кандидатуре представља политички атак на Српску напредну
странку и Александра Вучића, а уједно и једну врсту противречног става самог Николића
који је до јуче тврдио да у изборном процесу неће радити ништа што би штетило
инетересима Вучића и СНС", рекао је Вук Станковић агенцији Бета. 

  

Он је казао и да се Николић овом "шокантном" кандидатуром политички сврстао у групу
опозиционих политичких актера који већ месецима систематично оспоравају рад Владе и
покушавају да сруше кредибилитет Вучића. 

  

"Његова одлука (Николића) је шокантна и политички конфузна, али мења досадашњи
поглед на председничку трку. Мислим да Николићеви домети нису много велики јер се у
протекле три године бирачко тело СНС идентификовало са председником Владе тако
да Николићева кандидатура може евентуалну да окрзне Вучића, али не може да му
начини штету", рекао је Вук Станковић. 
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На питање да ли је можда Николићу "забијен нож у леђа" јер је очекивао подршку СНС и
Вучића за нови мандат, Вук Станковић је рекао да је свака кандидатура питање
вероватноће, а у овом случају је већу вероватноћу за победу имао Вучић. 

  

Председник Србије Томислав Николић по незваничним наводима одлучио је синоћ да се
ипак поново кандидује за председника Србије. 

  

Николић жељу да се кандидује није крио и очекивао је од СНС. Међутим,
Председништво СНС је донело одлуку да кандидат буде премијер Вучић. О том предлогу
Председништва СНС сутра одлучује Главни одбор те странке.

  

(Бета)
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