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 Загребачки "Јутарњи лист" у анализи предизборне ситуације у Србији наводи да је
председник Томислав Николић заиграо "руски рулет" након што је побеснео и "уз помоћ
Москве жели да сруши Вучића".

  

  "Бурлеска у Србији је евидентна. Наиме, само дан након што се чинило да је српски
премијер и једини тренутни апсолутни владар Србије Александар Вучић, након дугог
размишљања и шаховски припремане изборне стратегије, коначно све средио (наиме,
себе је на изборима кандидовао за председника), уследио је неочекивани коперникански
обрт и ударац изненађеног и увређеног, тренутног председника Томислава Николића",
пише "Јутарњи".   

Наиме, на пријему поводом Дана државности и Николићевог рођендана у
председниковој резиденцији на Андрићевом венцу, на који му није дошао ниједан једини
министар из владе (премијер Вучић и већина министара била је у Баточини на слави код
Драгана Марковића Палме, коалиционог партнера који је подржао Вучићеву
кандидатуру па је овај закаснио на пријем) Томислав Николић је, упркос страначком
договору, најавио и своју кандидатуру на изборима.

  

Вучићу је пао мрак на очи, пише даље "Јутарњи", поготово јер је Николић говорио да
неће правити конкуренцију Вучићу и да ће се покорити страначкој одлуци. Вучић је био
толико пренеражен Николићевом одлуком да је, када су га питали за коментар, први пут
стварно остао без речи.

  

Наиме, Вучић је познат по томе да стално говори како неће коментарисати неке ствари и
односе, па одмах у наставку опали трактат о ономе што "неће коментарисати". Овај пут
заиста није имао шта да каже. Николић је заиграо "руски рулет", али питање је: с једним
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или свим мецима у бубњу. Наиме, свестан је да Вучић може да га здроби.

  

Додуше, Николић је очигледно био погођен својим изостанком па његова одлука може
бити иницирана и "обичном" таштином, поготово јер је на пријему рекао да је током
мандата "био вређан и омаловажаван", а толико тога је направио.

  

Ипак, ту шокантну вест прва је јавила прокремаљска агенција Спутњик па се одмах
наметнуло и питање не назире ли се у Николићевој одлуци и руски траг, анализира
"Јутарњи". Наиме, Кремљ је неколико пута истицао да подржава Николића као
кандидата, а ту "молбу" особно од  Владимира Путина Вучићу је крајем прошле године
пренео и руски министар спољних послова  Сергеј Лавров.

  

  

Загребачки дневник пише и ово: С обзиром на то да Вучић није послушао свог
"савезника" већ се спекулише да би иза овог неочекиваног Николићева иступа могла
стајати Москва, која свим силама жели да задржати Србију у свом загрљају. Додуше,
нема (још) потврде тога, али не треба занемарити ни чињеницу да би Николић за који
дан можда могао и да повуче своју кандидатуру да заокружи циркус који тренутно влада
на српској политичкој сцени. Дакле, осим "руске везе", нагађа се и да је Николић ово
направио како би пренераженом Вучићу натегнуо живце, али, за свој могући одустанак,
извукао максималне уступке, на које би Вучић у овој трагикомичној ситуацији могао да
пристане, јер не сме дозволити, сада пред изборе, раскол у странци.

  

Осим тога, довео би можда у питање и сопствену победу у првом кругу, а управо тога се
највише грози. Николић је више пута излазио с амбицијом да се кандидује за други
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мандат, али га је Вучић стално кочио.

  

Николић није без подршке (ако изузмемо евидентну руску). Наиме, београдски медији
тврде да Николић располаже с најмање трећином СНС-ових посланика у Скупштини, а
да би му на изборима могли дати подршку и многи проруски гласачи који су закључили
да лидер радикалних Двери Бошко Обрадовић не може да уради ништа значајније. Већ
се нагађа да би од отпадника СНС-а Николић могао да оснује нову странку, али и да
окупи око себе раздробљену проруску опозицију. Управо зато се на њега сручио сав бес
владајуће коалиције.

  

Ивица Дачић је изван себе, а Николићев поступак назива срамотним. Наиме, Дачић
рачуна да би, управо он, могао бити Вучићев наследник у премијерској фотељи, па се
прибојава Николићеве нагодбе с Вучићем. Додуше, Дачић је такође промосковски играч,
који је очито сматрао да, након што Николића макну, остаје као једина руска опција.
Вучићева потпредседница и још једна која пикира на Вучићеву позицију, Зорана
Михајловић, оптужила је Николића да помаже опозицији, којој су сада порасла крила,
након што су покисли након Вучићеве кандидатуре.

  

Војислав Шешељ "дивља" по друштвеним мрежама, наслађује се расколом у СНС-у који
ионако творе његови некадашњи пулени из Радикалне странке, а многи сматрају да би
Вук Јеремић сада могао лакше до другог круга.

  

У циничном коментару на крају текста на "Јутарњем листу" стоји ово: "Гротескни игроказ
који најбоље показује да је добро да Србија постоји јер, да ње нема, Хрватска би била
задња".

  

(Јутарњи лист)
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