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 БЕОГРАД, (Њуз) – Председник Србије Александар Вучић открио је данас новинарима
да, од када је на челу државе, ретко има прилику да не буде актер неке вести.

  

  Он је напоменуо како му некада недостаје да прочита вест, или погледа емисију у којој
се он не спомиње, као и да понекад успе да се искраде из вести, па га обезбеђење јури
и покушава да га врати у њу.   

– Нема пуно вести у којима се не појављујем, па имам малу трему када се то деси, јер
нисам навикао на такве ситуације. Током последњих седам година на прсте једне руке
могу да пребројим догађаје са којима нисам доведен у контекст, мада, мој посао је такав
да ја морам да се појавим у буквално свакој вести – објаснио је Вучић.

  

– Некада успем неопажено да се искрадем из неке вести и онда, када то обезбеђење
примети, крене јурњава као у Отписанима. Ма не бисте веровали шта све раде када
покушавају да ме стигну и врате у ту вест, а ја се сакривам иза неких других догађаја и
трудим се да тако прикријем своје праве намере, али то стварно ретко радим, а и они ме
јако брзо стигну – изјавио је председник.

  

Он је додао да разуме реакцију обезбеђења.

  

– Њихов посао је да брину о мом појављивању у свакој вести и ако се деси да ме у некој
нема, они ће бити криви. Због тога се ја трудим да ме има у свим вестима јер не могу да
дозволим да они пате цео живот због тога што сам ја био неодговаран – испричао је
председник Вучић новинарима.
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(Њуз нет)
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