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Председник Србије Александар Вучић је у понедељак покушао да заплаши бираче
причом да неће бити плата и пензија, уколико он не прихвати европски план о
Косову, оценио је политиколог Бобан Стојановић.

  

  

Он је рекао да је Вучић за сваку категорију бирача изнео одређену претњу, те додао да
му то делује „као тестирање јавног мњења“.

  

„Знамо сви да јавно мњење у Србији, рекао бих четири петине, не подржава било какав
чин Србије који би довео до чланства Косова у УН и формалног или неформалног
признања“, казао је Стојановић.

  

Сматра да Вучић „сада покушава да види како јавно мњење реагује на овакав тип
притисака“ и, како је додао, „претњи страховима“.
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„Живимо у миру двадесетак година и са свим оним што је Вучић синоћ изнео, људи ће
размисли да ли је „Косово вредно“ и да ли је то све вредно“, оценио је он.

  

Каже да ће у наредних седам дана истраживачи јавног мњења испитати да ли народ
прихвата то што је Вучић испричао. У вези са најавом Вучића да ће позвати и опозицију
на консултације, Стојановић је рекао да то делује као да он сада хоће да подели
одговорност.

  

„Мени је кључна реченица „нећу ја одлучивати о томе, него по Уставу надлежне
институције и грађани (на референдуму)“, казао је Стојановић.

  

Сматра да се Вучић „мало касно сетио да постоји Устав Србије“, те подсећа да по
највишем правном акту председник „суштински не одлучује ни о чему“. Према његовим
речима, Вучић је, од доласка на власт, и буквално сам одлучивао о свему.

  

„Не видим како опозиција – наравно консултације, наравно разговори – може да
прихвати да брани Вучића, а мислим и да не бит требало“, рекао је.

  

Стојановић каже да је познато колико је Вучић уништио и владавину права и политички
плурализам у земљи, те оценио да му је, уз претње, можда најнегативније то да се сетио
Устава и надлежних институција. Напоменуо је да је питање откуд „петорка“ долази у
Београд са тим претњама, када је, по наводима власти, Србија у последњих десет
година „толико цењена и уважена“ у свету.

  

„То је онако први утисак, дошла је „петорка“ и изнела претње… али како смо дошли у
ситуацију да неко може да дође и да изнесе онакве претње које нам је председник
синоћ пренео“, запитао је он.

  

Оценио је, уз напомену да није стручан за међународне односе, да те санкције о којима
је причао Вучић „не могу бити институционалне“. Рекао је да УН и ЕУ не би могле да
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имају неку врсту институционалних санкција према Србији, те да му, како је казао, свака
врста санкција према држави у овом тренутку нереално делује.

  

„Не верујем у истинитост таквих претњи, пре претпостављам да, ако и постоје претње,
онда су оне уперене лично на Вучића из различитих разлога“, рекао је он.

  

Оценио је да би то могло да буде ускраћивање политичке подршке Вучићу, те да је, како
је казао, сада то нека врста личног уцењивања за оно што је обећао кад је долазио на
власт. Напоменуо је да „то говори уз једну врсте ограде“, те указао да претње онаквим
санкцијама Србији, која није ништа урадила, не делују реално. Према његовим речима,
Србија није извршила никакав војни или полицијски акт на Косову да би они долазили са
онаквим претњама.
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