
Томислав Николић: Неко озбиљно покушава да ме посвађа са Вучићем, али то не може да се деси
понедељак, 22 септембар 2014 11:05

Председник Србије Томислав Николић изјавио је синоћ, поводом медијске кампање
против њега, да он и премијер Александар Вучић "неком озбиљно сметају" и да неко
озбиљно покушава да их посвађа.

  

То, међутим, не може да се деси, рекао је Николић гостујући у емисији Тешка реч на тв
Пинк.

  

  

Он је додао да од када су у странци њега и Вучића, у већој или у мањој мери, покушавају
да посвађају, и да су "медијски увек у свађи" и да су то раније чинили они који су
схватили да би њих двојица једног дана могла да воде земљу.

  

"Постојала је та жеља од раније да нас раздвоје. То се ради систематски", рекао је
Николић и додао да су те наводне свађе они понекад, спорадично и демантовали, мада
није било ни неке потребе за тим.

  

Међутим, сада је та "акција" већих размера, приметио је Николић и додао да су њих

  

двојица о томе разговарали.
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"Ствара се утисак да смо у сукобу и ја сам тога потпуно свестан. То долази од људи
болесних амбиција", подвукао је Николић.

  

Он је додао да овога часа СНС ни Вучића нико не може да сруши.

  

Како је додао, њега може да сруши само народ.

  

Према Уставу, додао је, председник који се не огреши о Устав, таман и да ради лоше, не
може да се мења, те је напад на председника Републике потпуно бесмислен сада.

  

Николић је подсетио да је за Вучића рекао да му је политички син, да га је упоредио са
својим синовима и да се Вучић против тога није побунио, а да он не може ни да помисли
нешто лоше неком кога сматра сином.

  

"Знам колико је Србији потребно да успе", рекао је Николић и истакао да га Вучић
консултује о свим важним одлукама.

  

"У тандему некоме озбиљно сметамо", поновио је председник.

  

Како је навео, грађани можда и могу бољу владу да замисле, али он не може.

  

"Не могу да замислим бољу, не персонално, али не могу да замислим човека који је
бољи", казао је председник Србије.

  

"Нећу тужити новинаре"

  

 2 / 4



Томислав Николић: Неко озбиљно покушава да ме посвађа са Вучићем, али то не може да се деси
понедељак, 22 септембар 2014 11:05

Он је објаснио да иначе не воли да се медијски експонира и да је и дошао на телевизију,
јер је имао потребу да каже шта мисли и да изнесе свој став грађанима.

  

"Желео сам да Србији изнесем став... радим најбоље што могу и радим боље од својих
претходника. Нека о томе цени народ, а не новинари", рекао је председник.

  

Како је рекао, у новинарству не постоје лиценце за рад, па нема ни прилике да се неко
тужи па да му се забрани да ради тај посао ако га не ради часно и како треба, како је то
у неким другим професијама.

  

Николић је додао да не намерава да тужи новинаре и медије, јер неће "да узима новац
ни из чијих уста", али и да би радо тужио када би знао да суд може у неком поступку да
таквом забрани посао.

  

Нити тужим, нити било кога плаћам, нити моји сарадници зову редакције и питају зашто
неко ради то што ради, зашто сам у вестима на телевизијама у 20. минуту, после свих
вести, закључио је Николић.

  

"Радим боље од претходника"

  

Николић је рекао и да сматра да ради најбоље што може и да ради боље од
претходника, да ова влада заслужује помоћ и да бољу владу не може да замисли, због
тога што је води Александар Вучић.

  

Председник Србије Томислав Николић изјавио је синоћ да је одлука о смањењу плата и
пензија уствари одлука да се оне осигурају, јер се могло десити да их уопште не буде.
Николић је додао да политички терет тешких мера није само терет премијера
Александра Вучиха, већ свих нас, па и његов.

  

(Танјуг)
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