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„Нисам у коалицији са ДСС и Војиславом Коштуницом па да могу било шта да му крадем
или отимам. Нисмо договорили никакву коалицију. Ми смо политички супарници. Као што
бих желео да отмем гласаче Борису Тадићу, тако желим и Коштуници. Мада има
потписан коалициони споразум са ДСС, Велимир Илић је прагматичан и видећемо шта
ће живот донети“, каже у интервјуу за „Блиц“ Томислав Николић, председник Српске
напредне странке.

  

Неколико дана након искључења Драгана Шормаза из Демократске странке Србије и
сазнања „Блица“ да би могао да пређе у редове напредњака, Николић и даље тврди да
није имао никакве разговоре са послаником ДСС. Ипак, он понавља да би озбиљно
размислио у случају да се Шормаз понуди СНС.

  

- Морали бисмо да имамо ваљану аргументацију зашто некога да не прихватимо, ако нам
стално долазе нови људи. Ако нам неко пређе из Тадићевог кабинета, зашто бисмо
имали нешто против приласка неког из ДСС. Не видим ко би Шормазу био прихватљивији
од нас.

  

Да ли би његов евентуални долазак у СНС могао да угрози ваш однос са Коштуницом?
  - Претпостављам да би. Међутим, ја то њему не бих замерио. Предуго се залажем да
посланик буде слободан. Борио сам се да Уставни суд донесе одлуку да је посланик
власник свог мандата. Дакле, и Драган Шормаз, као и ја, има свој мандат и с њим
располаже како хоће. Ако буде неких прелазака, нико нема право да се љути.

  

Да ли посланици ваше странке имају потписане бланко оставке?
  - Не.

  

Аналитичари тврде да намерно или ненамерно крадете гласаче ДСС? 
  - Не крадемо ништа, али бих волео да свим политичким странкама отмемо гласаче. То је
наша борба. И као што хоћемо да имамо више гласова од Тадића, тако желимо и од
Коштунице и од Дачића.

  

Какав је тренутно ваш однос са Коштуницом, а какав је са Велимиром Илићем? Чини се
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да много ближе сарађујете са председником НС. 
  - Са Коштуницом сам се видео у Санкт Петербургу, чули смо се после тога и видели се
сада на слави, на којој је било мало разговора да треба заједно политички да делујемо.
Чак сам предложио да у Бору направимо заједничку листу и да у њу уведемо неке
угледне људе из те општине, али нисмо ништа конкретизовали. Са Илићем веома често у
скупштинским клупама размењујемо мишљења. Имали смо и састанак на његову
иницијативу на коме смо се припремали за неку озбиљнију сарадњу. Наравно, никад
нисмо искључивали Коштуницу, али са његове стране нема интересовања.

  

Ко је ближи Велимиру Илићу - ви или Коштуница?
  - Шта ће донети живот, видећемо. Илић је прагматичан. Он уме да процени. Формално
му је ближи Коштуница. Негде излазе заједно на локалне изборе, а негде одвојено.
Мислим да и у Илићевим редовима има незадовољства како странка функционише у тим
односима.

  

Александар Вучић је изјавио да СНС има обавезу да прими све оне који желе да вам
приступе.
  - Такав је наш статут.

  

Да ли то значи да ви не бирате?
  - Која странка бира? То су медиокритетске странке. Шта бирају? Само факултетски
образоване људе, само глумце, режисере, економисте. По статуту свако има право да
буде члан СНС. Наравно да не може ако је члан неке друге странке. У малим местима
препустили смо месним одборима да одбију човека који би реметио углед странке, али
политичка прошлост није услов који се проверава кад неко приступа СНС.

  

Има ли истине у медијским натписима да Мирољуб Лабус прилази СНС? 
  - Срео сам га последњи пут пре годину дана када је амбасада ЕУ у Београду правила
пријем поводом доласка Олија Рена. Тада смо разменили неколико реченица. Приче о
његовом доласку међу напредњаке нису ништа осим спекулација. Шта им је циљ и од
кога долазе, не знам.

  

Зар не мислите да би такве информације могао да пусти и неко из СНС? 
  - Онда би тај ко их објављује требало да каже и од кога. Не верујем да их пушта неко из
СНС, јер Александар Вучић и ја имамо исте ставове.
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Недавно сте купили стан за који сте подигли кредит од 200.000 евра. Како можете да
отплаћујете рату која, према неким проценама, износи између 2.500 и 3.500 евра?
  - Немојте да претерујете. У то је умешана цела моја породица и ја тај кредит успевам да
отплаћујем.

  

Како вам је уопште успело да подигнете толики кредит, с обзиром на то да је ваша
месечна плата нешто већа од хиљаду евра? 
  - То није српска банка, то је страна. Откуд знам шта је њих мотивисало. Добио сам
кредит под истим условима као и други грађани Србије.

  

Ако сте их добили под истим условима као и остали грађани Србије, рату ћете плаћати
преко три хиљаде евра? 
  - Опет претерујете.

  

Под којим условима сте добили кредит?
  - То може да вам каже само банка, ја не могу.

  

Да ли га сами отплаћујете?
  - Отплаћује цела породица, а моји додатни приходи су довољни да живимо од тога.
Сечем шуму, производим ракију, имамо башту из које се сви хранимо. Веома сам скроман
у животу. Ништа ником нисам отео.

  

(Блиц)
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