
Ђорђе Вукадиновић: Вучић је био спреман да прогута сваку жабу, да не би ишао на изборе са хипотеком Рио Тинта. Штета што део опозиције није схватио да је референдум био озбиљна шанса да се зада ударац власти
петак, 21 јануар 2022 02:07

Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић изјавио је да укидање свих дозвола и уредби
у вези Рио Тинта представља пораз власти, али да није сигуран да је “стављена тачка”
на пројекат ископавања литијума, како је рекла премијерка Ана Брнабић. Додао је да се
плаши да је овим потезом председник Србије Александар Вучић можда скинуо део
терета пред априлске изборе.

  

  
  

Неки из опозиције су погрешно рачунали да грађане то не занима и да ће Вучић
убедљиво победити. Испоставило се и да их занима и да није тако убедљиво победио,
упркос свим марифетлуцима

    

“Ја мислим да је то пораз власти. Али то је истовремено и тактички потез и операција
контроле штете”, рекао је Вукадиновић у емисији Иза вести на Н1.

  

 1 / 3



Ђорђе Вукадиновић: Вучић је био спреман да прогута сваку жабу, да не би ишао на изборе са хипотеком Рио Тинта. Штета што део опозиције није схватио да је референдум био озбиљна шанса да се зада ударац власти
петак, 21 јануар 2022 02:07

Казао је и да се ради о заједничкој победи еколошких удружења, грађана и опозиције, и
додао:

  

“Само се плашим да се неће побити међусобно око тога чије су заслуге веће”.

  

Премијерка Брнабић изјавила је раније у четвртак да је на седници Владе укинута
Уредба о просторном плану подручја посебне намене за прераду минерала јадарит, као
и све дозволе и уредбе у вези са компанијом Рио Тинто.

  

Вукадиновић сматра да власт “неће презати” да то представи као излазак у сусрет вољи
народа.

  

Он сматра да би мораторијум на ископавање литијума био сигурнији од овога, јер влада
која ће бити формирана након избора може да опозове ову одлуку.

  

За председника Вучића каже да је био спреман да “прогута сваку жабу” да не би ишао
на изборе са “хипотеком” Рио Тинта.

  
  

Мислим да је Вучић у овом тренутку био спреман да прогута сваку жабу да не би ишао на
изборе са хипотеком Рио Тинта. Али то уопште не значи да, ако буде у прилици, после
избора неће променити плочу. https://t.co/QS1uBTJ870

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) January 20, 2022    

На питање да ли је овом одлуком владе Вучић скинуо ту хипотеку, одговара: “Ја се бојим
да јесте”.

  

“За део својих бирача је скинуо, и за део људи који прате површно”, казао је
Вукадиновић.
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Говорећи о референдуму о промени Устава Србије, каже да му је жао што део опозиције
није схватио да је то била “озбиљна шанса да се зада ударац власти”.

  

“Неки из опозиције су погрешно рачунали да грађане то не занима и да ће Вучић
убедљиво победити. Испоставило се и да их занима и да није тако убедљиво победио,
упркос свим марифетлуцима”, рекао је он.

  

  

Вукадиновић сматра да власт иде из кризе у кризу. Каже да напредњачке афере делују
“као капи воде које земља упија”.

  

“Али земља упија до неке мере”, рекао је он.

  

(Н1)
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