
Лука Максимовић (Бели Прелетачевић): Одлучио сам да бојкотујем изборе, добро је што је председник Вучић рекао да "Бели није његов пројекат"
петак, 17 јануар 2020 13:43

 Одлучио сам да бојкотујем изборе. Не зато што сам одушевљен том идејом, него
једноставно не постоје ни људски ни финансијски ресурси, а ни избори неће бити фер.

  

Пошто је то опозиција одлучила, од бојкота очекујем да нешто донесе, али мислим да је
то тешка прича – поручује у разговору за Данас Лука Максимовић, алијас Љубиша
Прелетачевић Бели, кога је на медијски радар недавно вратио председник Александар
Вучић, рекавши у једној емисији да „Бели није његов пројекат“, те да му је он у кампањи
заправо представљао „једину муку“.

  

Максимовић поручује да је добро што је председник Вучић то рекао, јер је он очекивао
да ће лидер СНС-а у једном тренутку индиректно рећи да је „његов“.
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– То би онда био велики проблем за мене. Овако, рекао је да нисам његов, што је океј
али, с друге стране, та слаткоречивост… његова стандардна прича. Он то ради
испланирано, уосталом као и све што ради. Све време ме је хвалио да би људи самим тим
стекли утисак да сам његов миљеник – сматра Максимовић.

  

Он наводи да му није јасно због чега га је председник Вучић поменуо када њега, како
каже, „нема више нигде“.

  

– Шта више ико од њих и прича о мени, терајте се бре… То ме баш чуди – поручује
Максимовић у свом стилу.

  

Упитан да прокоментарише Вучићеву изјаву да је Белом „неко перфектно водио кампању
и да је било неких стручних људи око њега“, Максимовић одговара да су то били Стева
(Стеван Влајић), Прилепак (Стефан Гајић), он и неки људи из покрета „Само јако“.

  

– Прилепак је свирао у овом новом хотелу на Славији и каже „брате, видим ја Гашића
(директор БИА прим. аут.). Морам да му приђем и да га питам како су они тад
реаговали“, мислећи да ће он да каже исто што је Вучић рекао. Каже Прилепак „ја га
стартујем, представим му се, он каже ма знам ко си, како не знам“. Онда га је питао „како
сте реаговали када смо ми кренули“, а Гашић му одговорио „ми смо бре плакали од
смеха, баш је било симпатично“ – препричава Максимовић Прилепкову (Гајићеву)
анегдоту са шефом „службе“.

  

Према Максимовићевом виђењу, Гашићеве речи имају смисла јер, како каже, они су
држали контролу а држе је и даље.

  

– Они куцају шифре а ми играмо игрицу без шифара, нормално да их боли уво. Далеко
од тога да је он помислио да ми ту можемо нешто да урадимо. Не само он него цела
екипа – истиче Максимовић.

  

На питање да ли се може очекивати да изненади и уђе у трку на предстојећим
парламентарним изборима, Максимовић одговара – „тешка посла“.
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Подсетимо, председник Александар Вучић, приликом недавног гостовања у емисији Хит
твит, прокоментарисао је тезу да је Бели Прелетачевић у кампањи за председничке
изборе 2017. године био „његов пројекат“.

  

– Нама је мука једино био Бели Прелетачевић. Није нам био проблем Саша Јанковић и да
ли ће да добије 15, 20 или 25 одсто. Прелетачевићу је неко перфектно водио кампању и
мислим да је било неких стручних људи око њега. Чекали смо дан да ме нападне. Ми
других проблема нисмо имали – казао је Вучић.

  

Подсетимо, као Бели Прелетачевић, Максимовић је на председничким изборима у
априлу 2017. године освојио 344.000 гласова (9,42 процента), и био трећепласирани иза
Александара Вучића и Саше Јанковића.

  

(Данас)
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