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Заменик председника Српске напредне странке (СНС) Александар Вучић оптужио је
данас Демократску странку (ДС) да организује медијску кампању у којој се функционери
СНС-а доводе у везу са криминалом

  

Вучић је на конференцији за новинаре рекао да у кампањи против СНС-а учествује и
Српска радикална странка, а да су ти напади на напредњаке организовани како би се
умањила њихова популарност.

  

"Јасно је примећено да директна негативна кампања не може донети добре резултате
владајућој партији и да ће морати да буду укључени сви други фактори, да се не види да
у тој кампањи учествује ДС која је организовала и осмислила ту хајку и харангу", рекао је
Вучић.

  

Он је негирао да је икада у животу видео Сретена Јоцића (осумњиченог за учешће у
убиству новинара Иве Пуканића) и да се у Москви и Цириху састајао са Станком
Суботићем Цанетом, кога правосуђе Србије терети за шверц цигарета.

  

Вучић је новинарима поручио да га идуће недеље позову на полиграф и да ће на том
тестирању одговарати на сва питања о тврдњама да је имао контакте са особама које су
оптужене за тешка криминална дела.

  

"Ако се испостави да је било шта од тога истинито, тог тренутка не само да нисам у
политици, него живот за мене више нема смисла", рекао је Вучић.

  

Он је позвао и надлежне државне органе да провере наводе који се о њему и лидеру
СНС-а Томиславу Николићу пласирају у медијима и да их одмах изведу на одговорност,
уколико се било која од тих тврдњи покаже као истинита.

  

Према његовим речима ДС је радикалима учинила уступак тако што су одлуком
Привременог органа општине Земун сви кадрови СРС-а у тој општини враћени на ранија
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радна места или распоређени на боља, након што су претходно били упућени на рад у
Угриновце, Грмовац и Батајницу.

  

"То је био први мали знак добре воље режима према СРС-у, да би та странка могла да
добије време, место и простор за вођење кампање против СНС-а", рекао је Вучић и
додао да се у кампању није укључили Социјалистичка партија Србије, да кампања не би
била "провидна".

  

Навео је да из тог разлога у кампањи против СНС-а такође не учествују ни Радио
телевизија Србије и Вечерње новости, а да су учесници, како се изразио "главне батине"
ДС-а РТВ Б92 и листови Блиц и Прес.

  

(Бета)
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