
Милош Вучевић: Председништво СНС одбило Николићев предлог Вучићу
четвртак, 16 фебруар 2017 20:53

 Потпредседник Српске напредне странке и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић
изјавио је данас да је Председништво СНС "одбило понуду коју је Томислав Николић
упутио Александру Вучићу", а тиче се председничких избора.

  - Не могу да идем у детаље, али могу да вам кажем да је Председништво странке
одбило понуду Николића Вучићу - изјавио је Вучевић за Радио телевизију Војводине.   

Вучевић је рекао да је одлука Томислава Николића да се кандидује на председничким
изборима политички нерационална, уколико је уопште тачна.

  

Према његовим речима, одлука Томислава Николића о кандидатури, уколико је заиста
донесе, је неодговорна и ставља га у раван са Вуком Јеремићем и Сашом Јанковићем и
индиректно га сврстава у круг оних који желе да дестабилизују Србију.

  

- Искрено, не могу да замислим да ће се Томислав Николић сврстати међу оне који ће
дестабилизовати Србију, а сигуран сам да од Александра Вучића никада нећете чути
ниједну ружну реч о Томиславу Николићу, као што је нећете чути ни од мене - рекао је
Вучевић.

  

 1 / 3



Милош Вучевић: Председништво СНС одбило Николићев предлог Вучићу
четвртак, 16 фебруар 2017 20:53

На питање новинара да ли сматра да Томислав Николић може да буде фактор
нестабилности, Вучевић је рекао да то Николић може да буде, ако се супротно ставу
Главног одбора СНС, странке која га је, како је рекао, довела на место председника,
кандидује на председничким изборима.

  

Градоначелник Новог Сада је нагласио да је убеђен да ће Главни одбор СНС на
сутрашњој седници прихватити једногласан предлог Председништва те странке да
кандидат СНС на председничким изборима буде Александар Вучић.

  

Он очекује и да ће Вучић сутра доћи на седницу ГО странке.

  

Вучевић је казао да је данас до 16 сати 101 градски или општински одбор Српске
напредне странке дао једногласну подршку поменутом предлогу Председништва СНС.

  

По његовим речима, градјани Србије од СНС очекују да на председничким изборима
истакну свог најјачег кандидата, а то је, како је казао, свакако Александар Вучић.

  

На питање да ли бројне изјаве и осуда Николићеве евентуалне кандидатуре значи
"напад на човека који је оснивач странке", Вучевић је рекао да један човек сам није и не
може бити оснивач странке и да је СНС основало више хиљада људи, међу којима је и
он.

  

Вучевић је оценио и да никада веће јединство није владало у СНС и да је подршка
Александру Вучићу неподељена, те да та подршка не представља никакав удар на
Томислава Николића.

  

- За мене би било логично да Томислав Николић стане иза кандидатуре Александра
Вучића, јер је то предлог Председништва странке, а уверен сам и предлог Главног
одбора и сматрам да није политички одговоран потез ни према СНС, ни према Србији
уколико донесе одлуку да се кандидује и да не испоштује одлуку Главног одбора - рекао
је Вучевић.
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Он је казао да од стране Николића стижу нејасни сигнали када је реч о његовој
кандидатури на председничким изборима, јер вест коју су синоћ пренели поједини
медији није ни потврдио, али није ни демантовао.

  

Вучевић је рекао и да не искључује могућност ванредних парламентарних избора, а
поједине калкулације које се појављују у јавности да од 102 посланика СНС "40 гледа у
Томислава Николића" назвао је обичним спекулацијама и додао да је неспорна
јединствена подр�ка посланика СНС у Скупш�тини.

  

Вучевић је оценио да је ситуација у СНС "у најбољем реду" и навео да оцекује да це
Главни одбор странке сутра једногласно подр�ати Вуцицеву кандидатуру.

  

Вучевић је казао и да ће као потпредседник СНС инсистирати да Александар Вучић
остане председник те странке, јер је, како је нагласио, Александар Вучић гарант
стабилности и странке и целе државе.

  

(Танјуг)
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