
Зоран Радовановић: Код нас о свему ”Вођа” одлучује, он нажалост не разуме процедуре у демократском свету
петак, 10 јул 2020 18:18

"Председник Републике, нажалост, не разуме процедуре у демократском свету", оценио
је за Нова.рс епидемиолог Зоран Радовановић поводом изјаве Александра Вучића да је
др Радовановић лицемер јер критикује рад Кризни штаб, а није прихватио понуду др
Предрага Кона да преузме његово место у том штабу.

  

  

“Председник Републике, нажалост, не разуме процедуре у демократском свету. Не може
колега Кон, као краљ спреман на абдикацију, да бира коме ће да уступи трон”, каже др
Радовановић за Нова.рс.

  

Он додаје да, тамо где институције функционишу, оне бирају чланове Кризног штаба и
сличних тела.
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“У њиховом одсуству, о свему одлучује Вођа. Он се још није огласио”, закључио је
Радовановић у краткој писаној поруци за Нова.рс.

  

 Александар Вучић је јутрос изјавио: “Питали су Радовановића, када је рекао Предраг
Кон да он води Кризни штаб, а он је рекао ‘нећу’. Какво је то, најгоре лицемерје…
Солићеш памет свима, а када кажу ‘поведи ти’, кажеш да нећеш. Тако ће сви да се
склоне од свега”.

  

Да подсетимо, Предраг Кон је недавно на свом Фејсбук профилу је објавио да је
спреман да уступи своје место у Кризном штабу Зорану Радовановићу, који је критиковао
поједине одлуке штаба. Упитан да ли би прихватио ову понуду, Радовановић је за Нова.
рс рекао да му у његовим годинама не пада на памет да улази у било какав Штаб.

  

“Поготово не бих да вадим кестење када је ситуација постала овако драматична.
Ситуација је таква зато што је запуштена, а запуштена је из политичких разлога. Немам
ни интерес ни жељу, не пада ми на памет да се укључујем, једини разлог због којег сам
се јављао је да се сазна истина”, поручио је тада Радовановић.

  

Иначе, Кон је врло брзо повукао ту објаву са Фејсбука.

  

(Н1)
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