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Сведок сам да је екстрапрофит наплаћен 2001. године и да су    такозвани
Милошевићеви тајкуни платили колико је тражила тадашња власт.    Лицемерно је од
Бориса Тадића да их сада упозорава на то како су стекли ту    имовину. Или он можда
хоће да каже да је некоме дозвољено да не плати    екстрапрофит, а није због тога
отишао у затвор - каже у интервјуу за    "Блиц" Томислав Николић, лидер Српске
напредне странке.

  

Коментаришући поруку    Милана Бека упућену председнику Србије Борису Тадићу да
најпре богати људи из    ДС треба да дају део капитала држави, а тек онда тајкуни,
Николић оцењује да је    "Беко мислио на богате људе из Тадићевог окружења који имају
директне    уговоре са јавним предузећима".

  

- Милан Беко је мој пријатељ. Годину дана га нисам чуо и    видео јер нећу да му стајем
на муку. Знам да све то прате и прислушкују и да би    тог дана кренули потпуно да га
униште.

  

Зашто се у споразуму ваше коалиције не наводи као принцип    сарадња са Хагом када
тврдите да сте за европске интеграције?

  

- Зашто да потенцирам да је сарадња са Хашким трубунал    основни услов за улазак
Србије у ЕУ? Ваљда је то бар јасно. Наравно, у мери у    којој је то могуће. Најпре, треба
да се омогући да се ти људи тамо бране, а не    да их представим као унапред осуђене.
Затим, ако Тадић не може да ухапси    Младића, па ваљда мени нико неће рећи -
"мораш!" Знам да би Тадић    драге воље ухапсио Младића. То би му био одлучујући адут
да ЕУ потпуно стане на    његову страну и више ни не помиње СНС.

  

Да ли бисте ви драге воље ухапсили Ратка Младића?
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- Не бих то учинио драге воље, али бих морао да испуним    обавезу.

  

(Блиц)    
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