
Навијам да Тадић потпише Споразум са ЕУ 

Пише: Томислав Николић
среда, 16 јануар 2008 22:28

На само неколико дана пре избора, Томислав Николић, председнички кандидат Српске
радикалне странке, прижељкује две ствари. Прво, да после првог круга гласања
оствари предност од бар шест одсто разлике у односу на кандидата Демократске
странке Бориса Тадића, јер процењује да је то разлика која би му обезбедила победу у
другом кругу. Друга ствар којој се нада је да, како каже за „Политику”, Тадић 28. јануара
потпише Споразум о стабилизацији и придруживању са Европском унијом. 

  

– Навијам да Тадић 28. јануара потпише споразум о Стабилизацији и придруживању са
ЕУ, а да ја у року од једног дана докажем да је тај споразум губитак Косова и Метохије –
каже Николић. 

  

Па, не потписује Тадић. 

  

Потписаће Божидар Ђелић, а то вам је Тадић. Тај споразум важи тек ако буде
ратификован у Народној скупштини. Ако ја докажем да он не ваља, Скупштина неће да
га ратификује и ту ће Тадић да падне потпуно. А ако га не потпишу и то му је пад, јер је
обећавао споразум који не сме да стави на дневни ред за потписивање. Да ли због тога
што после тога неће имати подршку Коштунице или што ће га у Србији напасти, не знам.
У принципу, њему тај 28. не одговара ни на који начин. 

  

Да ли Вас је изненадило писмо руског председника Владимира Путина Тадићу?
Мислите ли да ће да му користи у кампањи? 

  

Изненадило ме је, јер нисам знао да је Тадићу рођендан. 

  

Да ли бисте му и Ви честитали? 
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Не бих, јер није то код Срба неки обичај, али код Руса је то дигнуто на ниво славе. То је
леп, фин гест. Али порука је веома слојевита и изнијансирана. Путин жели Тадићу да
ради за добро Србије и ја ту немам шта да додам. Немам ништа против. 

  

Кажете да, ако постанете председник, нећете фаворизовати СРС. Шта то значи? 

  

Значи да не може да се деси да на неке састанке на којима се странке о било чему
договарају дођем као представник СРС. 

  

Препустићете руковођење странком неком другом? 

  

Не можете да избегнете утицај онога ко је најважнији у странци на странку. Као што ни
ја никад нисам помислио да Војислав Шешељ не треба да има утицаја на странку. Нећу је
водити оволико, да јој дајем свој печат, али ту сам, ја сам члан странке. 

  

Ко ће да је води? 

  

Статут странке није предвидео да и председник и заменик председника не обављају
функцију председника странке. Имамо потпредседнике странке и генералног секретара
који су у истом рангу. Није предвиђен аутоматизам, па ћемо о томе да се договоримо. 

  

Имате ли Ви фаворита? 

  

Председнички колегијум одлучује о свему. 

  

Кажете да нисте помислили да Шешељ не треба да има утицаја на странку, а да ли
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ће имати утицаја на председника Републике? 

  

Не може нико да има утицаја на председника Републике. Могли сте да ме питате да ли
ме је икад саветовао. Рећи ћу вам да јесте, али није ни требало. Никада ми није рекао
нешто о чему нисам размишљао и што нисам решавао на веома сличан начин. Када се он
кандидовао за председника Републике, све што је изговарао, изговарао је као да ја
говорим. Сад кад се ја кандидујем, све што изговарам, изговарам као да он говори. 

  

Онда може да се каже да људи уместо за Вас гласају за Шешеља? 

  

Не може, зато што све има свој лични печат. Шешељ не води СРС већ пет година. 

  

Али се Ви још саветујете са њим. 

  

Не саветујем се. Само кад се чујемо, кад он назове, на брзину, пре него што пређемо на
тему одбране, пређемо мало политичку ситуацију у земљи. 

  

Ако постанете председник Републике, претпостављам да ћете у тим контактима да
причате и о политици коју водите као председник? 

  

Наравно да ће да га интересује куда иде ова држава. Он је воли колико и ја. Ми имамо
исту визију. 

  

Тражили сте од Коштунице да се изјасни да ли ће да подржи Тадића и није вам
одговорио. Што га нисте питали да ли ће да подржи вас? 

  

Зато што ја нисам у коалицији са њим. Нормално је да прво одговори да ли та коалиција
има заједничког кандидата. Председник владе не може да ћути на питање ко би требало
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да буде председник Републике. Треба да каже с ким може да сарађује, нарочито у
данима који предстоје. Ја сам га питао да ли ће да подржи кандидата режима. Он је
рекао да још нису донели никакву одлуку. После тога је кандидован Велимир Илић. То је
куповање времена које је Коштуница себи обезбедио до другог круга. 

  

Или је одузимање гласова вама. 

  

Нека буде. Не љутим се ја. Свако има право да се кандидује. Волео бих да смо били
тет-а-тет Борис Тадић и ја. Зато сам и подносио амандман на Закон о избору
председника да онај ко добије највише гласова у првом кругу буде председник. Онда не
би било толико кандидата. 

  

У кампањи се свашта обећава, али то често нема везе са надлежностима
председника. Како ћете, на пример, да се борите против криминала и корупције,
како ћете да обезбедите радна места, бесплатну здравствену заштиту, школство…
То је све у надлежности извршне власти и зато личи на демагогију кад о томе
причате у председничкој кампањи. 

  

Јесте, али ја на прошлим изборима нисам обећавао 500.000 нових радних места као
Тадић. Сад обећава орден за свакога ко запосли одређени број радника… Зар мислите
да борба против криминала може да иде мимо председника Републике? 

  

Шта ћете да радите? 

  

Прозиваћу и полицију и тужилаштво и судство. 

  

У кампањи сте прилично ублажили став према ЕУ. 

  

Ја сам евроскептик од првог дана. Европа нас само све више убеђује да од евроскептика
можемо да пређемо у противнике онога што ради ЕУ. Све грађане Србије, не само мене.
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Као политичар увек имам мало више обзира према томе шта ради ЕУ. Знам колико може
да донесе добра, а колико зла. Сада вагам и мени је Косово и Метохија изнад свега. Не
схватам како можемо да их третирамо нормално кад они нас не прихватају као да смо
држава, као да нисмо људи. 

  

Једна од промена у ставу према ЕУ тиче се и реакције у случају да земље ЕУ
признају независност Косова, ако је Приштина једнострано прогласи. Раније сте
били за потпуно прекидање дипломатских односа са земљама које би то учиниле, а
сада се залажете само за спуштање дипломатских односа на ниво отправника
послова. 

  

Као представник опозиције могу да тражим најоштрије могуће мере одбране предвиђене
међународним правом. На неколико дана пред изборе морам да размишљам о томе шта
бих заиста као председник Републике могао да спроведем. То није ниво који би остварио
Тадић, који ни на који начин не би довео у питање односе са државама које би признале
независност Косова и Метохије, али није ни толико оштар ниво о којем сам говорио док
се то наговештавало. 

  

Зашто су радикали били тихи кад је било речи о анкетном одбору о пословању
„Делте”? 

  

Уопште се о томе није расправљало. Било је само гласање. И нисмо били тихи кад су
шефови посланичких клубова о томе расправљали. Тада сам определио наш став и
питао их све да ли их има довољно да то ставе на дневни ред. ДС, ДСС и Г 17 плус
рекли су да неће то да стављају на дневни ред. Што бих ја учествовао у гласању са
Чедомиром Јовановићем? Чекам да нешто ставе на дневни ред, па да се чује мој став. Е,
сад да чујем, зашто ме везују за Мирослава Мишковића. По основу тог гласања? Што су
ме пре тога везивали? Што сам пио кафу са њим? Има ли некога ко није пио? Ено га
Чедомир Јовановић на слици у влади са њим. А што не би сарађивали и Тадић и
Коштуница са Мишковићем који запошљава 30.000 радника? Да ли је неко утврдио да је
он криминалац? Није. 

  

А да ли је требало утврдити да ли има монопол? 
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Ваљда за то служи влада. Али не антимонополска комисија која сваки дан носи извештај
у америчку амбасаду. Ко форсира Чедомира Јовановића против Мишковића – хрватски и
словеначки лоби. „Делта” је постала превелика за Србију. Грешка владе је што јој није
омогућила излаз из Србије, што није поставила услов реципроцитета. Овде Хрвати и
Словенци вршљају. И „Агрокор” и Меркатор” су већи од „Делте”, а и у Србији ће бити ако
им дозволимо, ако уништимо „Делту”. 

  

Нико не говори о уништавању „Делте”. 

  

Уништавају „Делту”, јер нико не каже шта то лоше ради „Делта”. 

  

Зато што нико није био за формирање анкетног одбора који би утврђивао да ли
„Делта” има монопол. 

  

Ма шта утврђује анкетни одбор! То утврђује полиција. Ми смо имали анкетни одбор за
енергетску мафију и шта смо утврдили – ништа! Ја тражим седницу Народне скупштине
да утврдимо све. Не треба мени анкетни одбор. Зашто овако отворено говорим – зато
што не зависим од „Делте”. Ништа немам од „Делте” и Мирослава Мишковића. 

  

Кажете да Вама не треба Мишковић, али можда Ви требате њему. 

  

Сада не. 

  

Можда ћете му бити потребни? 

  

Онда нека ми се обрати. 

  

Можда Вам се већ обратио, али нећете да кажете. 
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Што би се мени обратио кад сам у опозицији? Како да му помогнем кад не решавам ни о
чему? 

  

И Карић је својевремено финансирао све и свакога, рачунајући да ће једном неко
од оних којима даје новац доћи на власт. 

  

Карић никада није финансирао СРС и ја сам му поручио јавно, да му, кад победимо,
нудим статус сведока сарадника, само да каже кога је финансирао, с ким је ишао у
манипулације и криминал, зашто му је враћен новац од екстрапрофита пре правоснажне
пресуде. 

  

Хоћете ли и Мишковићу да понудите заштиту и помоћ? 

  

Ма не узимам ја њега у заштиту, само говорим каква је ситуација. Хоћу да му помогнем у
свему у чему је у праву. Ако се настави прогон без иједног доказа или аргумента, помоћи
ћу му и није ме срамота. Као што помогнем човеку на улици који нема динара. 

  

----------------------------------------------------------- 

  

Формулација Веље 

  

Да ли сте чули изјаву Велимира Илића да ће се Србија, ако Ви победите, наплаћати
телефонских рачуна због ваших разговора са Шешељем? 

  

А како да вам формулишем човека који не зна да Војислав Шешељ једино сам може да
назове нас? Илић је члан владе која би требало да помаже људима који су тамо
оптужени, а не зна да те људе нико не може да позове. Он не зна да они немају
телефон на који могу да буду позвани, већ искључиво говорницу из које они могу да
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назову, уз помоћ картице којом се ти разговори плаћају. Али шта да вам причам о Вељи?
Могао бих да вам анализирам његово незнање до у бескрај. 

  

----------------------------------------------------------- 

  

Ричи или Лајка 

  

За разлику од неких других страних и домаћих политичара, Томислав Николић не позира
пред фотоапаратима са својим кућним љубимцем, али не крије да се поноси својим
златним ретривером. „Да знаш како је паметан, да ти памет стане!” 

  

Како се зове? 

  

Ричи. 

  

Дали сте псу америчко име? 

  

Што да не. Свим кучићима дајем америчка имена. 

  

Што није руско? 

  

Па, могло би да буде Лајка… Не знам, стварно, да ли ико даје руска имена псима. 

  

Ево, уведите ту праксу. 
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Зашто да не, само, заиста, ево где год сретнете неког пса или је Џеки, или је Бони…

  

Марко Р. Петровић 

  

[објављено: 16/01/2008] 
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