
Драган Вучићевић на Пинку: Николићева кандидатура је део ширег плана и операције у којој Вучићу треба скинути главу
четвртак, 16 фебруар 2017 20:17

 „Нажалост за мене и Информер то није изненађење. Знали смо да Николић размишља
да се самостално кандидује на изборима. То је најгора могућа одлука“, изјавио је
уредник „Информера“, Вучићевог личног билтена за самопромоцију и демонизацију
противника, Драган Ј. Вучићевић, који је, видно нерасположем, у црнини гостовао у
Јутарњем програму Пинка.

  

  

„Николић одлуку да се кандидује није донео ни из личне сујете, нити амбиције, нити из
некакве увређености као што покушувају да покажу. Не, ово је део већег плана, ово је
део операције у којој Вучићу треба скинути главу, урушити Владу Србије и по сваку
могућу цену сменити ову власт да би се на власт најгори лопови, најцрња банда, која је
ову земљу до 2012. буквално опљачкала и упропастила“, рекао је у једноличном тону
прилично индиспонирани Вучићевић.

  

  

"Звао сам Вучића на телефон рекао ми је „немој сад, немој сад“, после сам га звао
неколико пута, али није одговарао на позиве. Ако размишља да одустане, онда је то
страшно. Апелујем на њега да ни случајно не одустане", рекао је Вучићевић.

  

"Човек од 65 година слави рођендан и још донесе неку одлуку"
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"Каква је то сад ситуација. Човек од 65 година слави рођендан, и ту донесе неку одлуку.
Немам ништа лично против Томислава Николића, немам ни пуно тога за. Али како је
могуће да је он одједном постао херој, постао позитивац", питао је Вучићевић.

  

С обзиром да је Вучићевић лични порптарол премијера, и да обојица у синхронизованим
наступима износи готово идентичне формулације којима нападају Вучићеве политичке
противнике и хвале власт, јасно је да је дошло до озбиљног размимоилажења између
Николића и Вучића.

  

Вулин: Николићева кандидатура би била издаја

  

Председник Покрета социјалиста Александар Вулин изјавио је да би Николићева
кандидатура значила да су Александра Вучића издали политчари, али га подржава
народ.

  

Николић би се кандидатуром за председника сврстао на страну Јеремића и Јанковића,
поручио је Вулин.

  

(НСПМ)

  

 2 / 2


