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Председник Србије Александар Вучић, често себе жели да представи као обичног
човека. У ту сврху неретко користи Инстаграм, где поставља своје фотографије у
различитим животним околностима, ситуацијама и позама, које су мање својствене
председнику Србије, а више обичним људима.

  

  

Делује да ПР тим председника никада не седи скрштених руку, стога се Вучић неретко
налази у различитим, живописним ситуацијама.

  

Тако је председник Вучић на једном од својих Инстаграм постова позирао испред
сеоских поља, замишљеног и забринутог погледа који се губи у даљини.

  
 View this post on Instagram
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Lepota i bogatstvo Srbije u jednom pogledu!

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on May 20, 2020 at 5:14am PDT

   

А некад се деси да му се улоге обичног човека и председника државе подударе једна са
другом, па у рукама држао зељаницу док је летео хеликоптером изнад Новог Пазара.

  
 View this post on Instagram

Zeljanica iz Pazara, najbolji ručak u helikopteru.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Apr 6, 2020 at 4:06am PDT

   

Кад смо код хране, председник је покушао да се својим Инстаграм пратиоцима
представи као човек којем није проблем да лично послужи печење својим гостима у
Предсеништву уместо конобара. Мора да је интересантан осећај кад вам лично служи
најмоћнији човек у земљи.

  
 View this post on Instagram

Domaćin u Predsedništvu, na ručku povodom Dana državnosti. - Predsednik Vučić služio je
goste, predstavnike Srba iz regiona, nakon svečane ceremonije dodele odlikovanja zaslužnim
građanima i institucijama.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Feb 15, 2020 at 6:14am PST

   

Иако га бије глас да не трпи критике на своје рачун, председник је желео да се прикаже
својим пратиоцима у другом светлу. Стога је позирао са мајицом сатиричне странице
“Негујмо србски”. На тој страници је често био мета спрдње, па је тако остало питање да
ли би председник на идентичан начин позирао да је садржај поруке на мајици био
другачији.
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 View this post on Instagram

Hvala @negujmosrbski na divnom poklonu!

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on May 11, 2020 at 1:31am PDT

   

Представу Александра Вучића као обичног човека, покушала је да употпуни
фотографија где Вучић једе боранију. Судећи по председниковом изразу лица, овај
покушај баш и није био толико успешан.

  
 View this post on Instagram

Posle dugo vremena, vraćamo se uobičajenim aktivnostima. Ručak na poslu - izvanredna
boranija!

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Apr 27, 2020 at 6:02am PDT

   

Да ће од наредне академске године делити бруцошке муке са другим младим
академцима, Вучић је најавио својом објавом како је испунио сан положивши пријемни у
Високој спортској школи.

  
 View this post on Instagram

Po drugi put u životu sam postao student, ovoga puta - Visoke sportske škole strukovnih
studija @sportskaizdravstvena, u želji da postanem košarkaški trener za klince. Ne biste
verovali koliko sam srećan što posle mnogo godina krećem u ostvarenje dečačkih snova.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Jul 18, 2020 at 12:00am PDT

   

Остаје чудно како човек који практично има све и одлучује у свему, ипак има неке
неостварене снове. А да ће бити марљив, обећао је недавно новинарима, којима је
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поручио да ће их позвати на своје испите како би проверили да ли је добро.

  

Погледајте још неке фотографије на којима је Вучић покушао да представи себе као
обичног човека.

  
 View this post on Instagram

Neobično mesto za analizu rezultata i pripremu planova i programa koje ćemo sutra
predstaviti. Razume se, uz dobru sremsku lubenicu.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Aug 6, 2020 at 4:45am PDT

   
 View this post on Instagram

Ugostio sam @anabrnabic u dvorištu očeve kuće. Uskoro ćemo imati još dobrih vesti,
posebno za ugostitelje i turističke radnike u gradovima Srbije.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Aug 9, 2020 at 4:29am PDT

   
 View this post on Instagram

Kratka pauza u obilasku Beograda na vodi, uz vrhunske bruskete i svežu limunadu.

A post shared by  Aleksandar Vučić  (@buducnostsrbijeav) on Jun 13, 2020 at 2:26am PDT

   
 View this post on Instagram

Уверен сам да ће нормална, пристојна и модерна Србија победити оне који мрзе и
којима ништа није свето. Ми знамо да је наш посао да бринемо о нашој Србији, посебно о
најмлађима, које ћемо сачувати и одбранити од политичких и медијских силеџија. За сву
нашу децу! До победе 21. јуна!
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A post shared by  Александар Вучић  (@avucic) on May 10, 2020 at 2:50am PDT

     

(Нова.рс)
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