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 На ТВ Пинк и ТВ прва већ други дан се одржавају специјалне ванредне емисије у
којима сви гости имају задатак да нападају Николића због његове легалне и
легитимне кандидатуре и "теше" Вучића. Један од редовних гостију у овим
специјалима је и Ивица Дачић.

  

Српски шеф дипломатије Ивица Дачић рекао је за ТВ Прва да је готово немогуће да
Александар Вучић пристане на уцене Томислава Николића.

  

  

Према његовим речима, сва прича је завршена и интерес њега, његове партије и блока
који је створен на основу владајуће коалиције је да премијер постане председник Србије.

  

"И сада је то питање постало важно, док смо били на вечери Вучић и ја са Керном, неке
новине су објавиле да је у току тајни разговор Вучића са Николићем... Видите и сами да
ту нема истине. Новинари ме питају за атмосферу, да ли је забрињавајућа, да ли је
нервозна... Атмосфера је била веома пријатна, ја сам то рекао више пута и морам да
охрабрим Вучића, знам да му је тешко у моралном смислу због тога што је Николић
урадио, имајући у виду њихов дугогодишњи рад. Ово је само мало непријатно, политички
није штетно", рекао је Дачић. 

  

Председник СПС је потом изјавио да "људи не познају Вучића". 
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"Причају све најгоре, да он доноси некакве драконске одлуке... То није истина, када сам
рекао да се плашим његових одлука, више него Николићевих, мислио сам на то да не
буде превише болећив. После овога што је урађено нема назад, не сме да одустаје, нема
премишљања, нема расцепа и тога неће бити јер сви иду за победником. Плашио сам се
да не попусти пред емотивним набојем који постоји у односима са Николићем, али је
ситуација таква да СНС није "коло милосрдних сестара" и да испуњава жеље свима који
су на политичкој сцени. Само пуштање вести о кандидатури Николића је потез који је
некоректан и тиме је затворен простор за било какве даље разговоре", навео је Дачић. 

  

Дачић је истакао и да је веома тешко могуће да се уценама нешто добије од Вучића и да
је то погрешан пут, као и да је Николић произвео и доживео политички фијаско и да је ту
прича завршена.

  

(РТС)
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