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Упозорио сам га да ће га искористи као рукавицу коју ће да баци кад се испрља. А
он је постао популаран у народу, неко је објавио истраживање у коме је он чак и у
ДС-у близу Бориса Тадића. И њему сад одлази глава 

  

Нисмо ми понудили ДС-у да сарађујемо. Ми смо их изазвали да видимо шта желе од
Србије. Или ћемо да уредимо Србију или нећемо. Ја не могу да одбијем сарадњу кад ме
неко замоли да помогнемо да уредимо Србију, а то не значи улазак у власт, каже за
Пресс лидер Српске напредне странке Томислав Николић, одговарајући на питање у
каквој вези су предлог СНС-а о смањењу броја посланика на 125 и идеја Бориса Тадића
о парламенту који треба да има 100 или 150 посланика.

  

- Могли су да нас изазову да гласамо за њихов предлог закона, односно промену Устава,
пошто смањење броја посланика изискује промену. За те уставне промене бих гласао.
Имали су прилику да нас изазову, нису хтели да уђу у то. Сад ми њих изазивамо. Дакле,
сада људи знају шта ћемо да урадимо кад победимо. Сада показујемо како замишљамо
државни апарат и у томе се нашла идеја о смањивању броја посланика, односно општа
идеја СНС-а да преполовимо целу администрацију - каже Николић.

  

Да ли је тачно да вас је Тадић звао уочи доношења битних одлука?

  

- Да, али је то све престало оног часа када је усвојена резолуција о КиМ и када је
резолуција отишла у Генералну скупштину УН без знања било кога и повучена. После
тога се више нисмо чули. Очигледно да Тадић сада жели да води кампању и у њој нема
места за разговоре са опозицијом.
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ДСС сумња да је крајњи циљ Тадићеве идеје о смањењу броја посланика промена
Устава и то преамбуле?

  

- Било ко да затражи промену статуса Косова и Метохије у Уставу Србије признаје
независност. Али нисам баш убеђен да би политичке странке тек тако мењале
преамбулу, можда би то урадио ЛДП. Странке које су подржале промене Устава сигурно
нису спремне за то.

  

Чему митинг у јануару ако сте пре месец дана рекли да сте против њега јер му не
видите смисао и ако сте рекли да су грађани апатични?

  

- Све чешће чујем примедбе и чланова и грађана да чекамо да се власт смилује и
распише изборе, да ништа не предузимамо, да поред нас штрајкују људи, а да се ми
понашамо као да се то нас не тиче. Ако је митинг остао једино оружје, ја немам права да
игноришем жељу оних који у мене имају поверења. Митинг СНС-а у „Арени" је по мом
схватању био прави митинг. Све друго са зебњом ћемо да очекујемо и власт и ми, зато
што знамо како изгледају ти митинзи. Али ни ово више не може да се трпи. Један од
наших захтева је круцијалан.

  

Мислите на изборе у Бору?

  

- Да. Ако због те афере нико није кажњен, шта ме очекује на републичким изборима? Да
ли је то што та афера није решена знак да ниједна друга око крађе избора неће бити
решена, јер Томислав Николић неће никога да изведе на улицу?

  

Да ли је тачно да ће се тај митинг претворити у серију протестних шетњи?

  

- Хајде да видимо шта држава жели. Ја ћу упутити проглас полицији да ће на митингу
бити мирни грађани незадовољни стањем у држави. Ако направимо изгред који
заслужује да нас туку - нека нас туку. Али ако не направимо, немој некоме да падне на
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памет да нас туче.

  

А ако се то ипак деси?

  

- Сад кажем полицији: ако нас неко туче, а ми то не заслужујемо, биће лома. Па нека
реше. Полицајци нису батинаши. Нисмо ни ми. Зашто не би протекло све у миру.

  

Да ли сте разговарали са Александром Тијанићем о односу РТС-а према СНС-у?

  

- Не, Тијанић је у некој цитадели, издвојен од свега и мислим да тренутно размишља како
да му ДС нешто не замери па да се случајно не постави питање да ли он може да
обавља тај посао. Због тога му је програм такав какав јесте и зато су у РТС-у грозничаво
пребројавали секунде када сам изнео податке о заступљености СНС-а. Нико после тога
није рекао: „Лаже Томислав Николић".

  

Али су констатовали да сте у секунде посвећене владајућим странкама рачунали и
оне које се односе на представнике власти?

  

- Добро, представници владе, државе - нека их буде пет пута више него нас. Али, десет
пута више?! Ако је министар на програму, што не пусте неког из опозиције да му
одговори? Па они живе од претплате, а не од министарске апанаже. Ја позивам државу
да од њега направи српски, а не медиј ДС-а или Г17 Плус.

  

Кад сте говорили о криминалу у врху власти, на шта сте конкретно мислили?

  

- Сазнате да у Србији постоји наркобанда, најјача у Европи, и да је она купила пола
државе? Па ко контролише куповину и продају, опозиција или власт? Власт. Да ли је
контролисала? Јесте. Да ли је знала? Јесте. Сећате се кад су почели да нам говоре о
министрима и женама министара који су летовали о трошку Шарићеве банде. То је било
само један дан на вестима. Никад више нико није поменуо везу било кога са Дарком
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Шарићем.

  

А ви знате ко је све имао везу са Шарићем?

  

- Не могу да вам кажем ништа конкретно зато што немам ниједан податак у руци. Оног
часа када будемо имали податке у рукама, све ћете знати. Па да је из мог гнезда,
сазнаћете ко, шта и како. Јер ово је више бесмислено. Чим неко крене на једну политичку
странку, сазнате да у другој странци на власти нешто не ваља. Сви имају папире једни
против других, сви се тиме користе. И онда одједном буде добро и у једној и у другој
странци.

  

Шта је гаранција да бисте се ви понашали другачије?

  

- Ако ја не будем успео да се изборим са људима из своје владе да се не понашају као
они које смо због тога победили, онда би се цео мој живот срушио, онда мене више нема
у јавном животу. Ја у Влади нисам нашао човека који то може да истера. Цветковић је
био директор агенција кад су отишла највећа предузећа. Ђелић годину и по дана није
био министар и за то време је зарадио више него држава. Зашто? Зато што је био
министар и зато што је после тога министар, па сви хоће са њим да сарађују. Зашто је
изградња путева у надлежности три политичке странке, три министарства?
Инфраструктура, капиталне инвестиције, национални инвестициони план. Зашто? Због
новца. На крају ће све да се сломи на Мркоњићу.
  Зашто на њему?

  

- Претпостављам да је мало јогунастији од других и у годинама у којима неће баш свашта
да трпи. А посебно да му путеве праве Дулић и Калановићка, који о томе не знају ништа.
Али баш ништа. Тако је Динкић научио финансије као министар, тако је Ђелић научио
финансије као министар, тако се сви уче овде у овој Србији. Поставиш га, а онда ће он
да научи.

  

Да сте премијер, да ли би Србија имала представника на додели Нобелове награде?
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- Ја само знам да би се знало да ли Србија има или нема представника и не би смело да
се деси да данас има, а сутра нема. И знам да Србија не би била заточеник сукоба у
владајућој странци, овог пута ДС-у. Вука Јеремића сам раније упозорио да ће Борис
Тадић да га искористи као рукавицу. Кад се испрља та рукавица, он ће да је баци.

  

И то је сада случај?

  

- Мислим да јесте. Имате Вука Јеремића, кога полако одбацује западна Европа, а овај
други део света мисли да је он бољи од осталих у Влади. А таквог га је лансирао Борис
Тадић. Требао му је човек који ће наше веће пријатеље мало да држи у убеђењу да
можемо и са њима да сарађујемо.

  

Мислите на Русију, Кину?

  

- Мислим на део света изван ЕУ. И шта сад бива? Сад је он постао популаран у народу,
неко је објавио истраживање у коме је он чак и у ДС-у близу Тадића. И њему одлази
глава. Очигледно је да се званична политика не сналази у жељи да будемо члан ЕУ, а да
очувамо покровитељство држава које нас бране од става ЕУ о КиМ. То је филигранска
игра, не може овако буздовански да се игра. Што се нас тиче, сигурно да не бисмо
љутили своје пријатеље.

  

Не бисте љутили Пекинг, али ни Брисел?

  

- Оног часа када би нас Пекинг замолио, ја бих сигурно ступио у контакт са Бриселом. Не
бих чекао да ме изненади неки телефонски позив.

  

А када бисте дошли у ситуацију да бирате између молбе Брисела и Пекинга?

  

- Људи који ме познају, а познају ме и у Бриселу и у Пекингу, знају да неће моћи да ме
ставе на тај испит. Нити желим да одбацим Брисел, нити желим да одбацим Пекинг. И
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не смеју да се понашају према мени тако да ми постављају ултиматуме да нешто
одбацим.

  

Викиликс је обелоданио да се српске власти залажу за поделу Косова. Да ли је то
одрживо решење које спомињете?

  

- СНС се залаже за решење српског питања - једном и коначно и у томе не раздвајамо
Републику Српску од КиМ. РС би требало да добије право на референдум, а на Косову
да утврдимо шта је све могуће. И да се то решење договори међу свима у Србији.

  

Ниједан час нисам сазнао шта ће власт да уради на КиМ. А заиста бих волео да држава
донесе неку одлуку коју бих могао да подржим. Ако власт каже да нема другог решења
осим да никад не признамо независност КиМ, ја то подржавам. Али то ће бити само
затварање очију, пошто је очигледно да смо суочени са независношћу. Ја сам се суочио
брутално са независношћу. Не само као грађанин Србије и посланик, на Косово нисам
могао да уђем ни као посланик у парламентарној скупштини Савета Европе. У овом
тренутку је јако тешко са становишта опозиције говорити о КиМ. Као опозиционар,
требало би да будем за мере којима се чува КиМ. А ја те мере не видим нигде.

  

Који је став на снази када је реч о односу према Хашком трибуналу, ваш или
Божидара Делића?

  

- Страначки став, који је и Делићев и мој.

  

Али Делић не би изручио Ратка Младића?

  

- Ова странка је као и све друге састављена од много људи који никада не би изручили
некога Хашком трибуналу. Србија има своје међународне обавезе, а ја никада нисам
говорио да ћу да ухапсим Младића, да га изручим, пошто ја уопште не знам да ли је ту,
по којим подацима га траже, да ли само глуматају да га траже. Ако власт може да каже
да би га изручила, а никад га не изручује, што ја не бих могао да кажем да бих га
изручио?
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Друго, држава се не води по личним жељама. Разговарали смо о томе и Делић
изванредно схвата политику странке. Он је врло јасно рекао да је политика председника
странке уједно и политика странке и да ту нема мимоилажења. Његов став да не би
изручио Младића поштујем, али то није став странке и то није став који иде у јавност, јер
странка тако не функционише.

  

За „Телеком" ћемо добити сићу

  

Када мислите да је време за продају „Телекома"?

  

- Сад немате могућности ни 30 одсто цене да добијете. Пошто немате новац у буџету,
сви вас чекају да продате „Телеком" и нико вам неће дати довољно. Треба га продати
када се смири све. „Телеком" није губиташ, треба само зауставити вентиле преко којих
истиче новац из њега.

  

На које вентиле мислите?

  

- Како се финансирају странке на власти? Новцем из свих јавних предузећа. Је ли о томе
први проговорио Горан Кнежевић као члан ДС-а? О томе говоре јавно сви људи.
Запосли те Г17 Плус и каже - имаћеш 20 одсто већу плату, али тих 20 одсто доносиш у
Г17. То тако иде. Сви су ћапили понеко јавно предузеће, сви имају своје радове, своја
предузећа или министри имају своја предузећа и сарађују са државом и ником ништа.

  

Аутор: Раде Станић

  

(Прес)

  

 7 / 7


