Борис Тадић: Никад нисам управљао Владом, нисам се мешао у њене одлуке и надлежности
среда, 25 новембар 2020 08:22

Председник СДС и бивши председник Србије Борис Тадић изјавио је да су у његово
време "сви кључни криминалци побегли из земље кад су насрнули на Шарићев клан".
Наглашава да "председник не сме да управља Владом, већ да то раде премијери и
одбацује оптужбе да је он управљао Владом, а не Мирко Цветковић.

На питање о недавној полемици треба ли председници да се обраћају на сахранама
црквених великодстојника, Тадић каже да “јесте у реду да председници државе
представљају државу на свим манифестацијама које имају национални значај”.

Једна од уставних надлежности председника је управо сахрана црквеног поглавара и
потпуно је нормално да се председник појави, али није нормално да председник
злоупотреби тај догађај у сврху политичке кампање
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“Једна од уставних надлежности председника је управо ова, сахрана црквеног
поглавара у већини држава има национални значај и потпуно је нормално да се
председник појави, али није нормално да председник злоупотреби тај догађај у сврху
политичке кампање”, рекао је Тадић у Пресингу.

Истиче да он на сахрани патријарха Павла није желео да говори, али да је био замољен
од представника цркве.

„Обратио сам се, пре свега поздрављајући све госте, и рекао сам две реченице о
патријарху Павлу, разумејући његову мисију, али ми није пало на памет да злоупотребим
своје познанство с њим, ни шта ми је он говорио”, рекао је он и додао да је Вучић
“приватизовао свој однос са патријархом”.

“Прво, то је с оне стране укуса, а друго, то је изван принципа секуларности државе”,
нагласио је Тадић.

Осврнувши се на Вучићево присуство сахрани митрополита Амфилохија, он је рекао да
би “видео чин помирења да је отишао само на сахрану и био тамо, извршио нормални,
грађански, људски или чак верски чин, али он је током литургије посвећене Амфилохију
давао политичке изјаве, што је било потпуно ван сваке пристојности”.

Председник не сме да управља Владом

Наглашава да “председник не сме да управља Владом”, већ да то раде премијери.

“Била је оптужба да сам ја управљао Владом, а не Мирко Цветковић. Ја нисам управљао
Владом, никада, никада се нисам мешао ни у једну одлуку Владе, ни надлежност Владе”,
каже он.
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Никада нисам рекао било ком министру шта треба да уради, чак сам бранио поједине
институције од тадашњих министара

“Никада нисам рекао министру било ком шта треба да уради, никада нисам наложио
Цветковићу, или гувернеру шта треба да уради, чак сам бранио поједине институције од
министара тадашњих”, рекао је он.

СНС ослободила половину осуђњника

Тадић је нагласио и да су у његово време сви кључни криминалци побегли из земље “кад
су насрнули на Шарићев клан”.

“Након Бриса Татона смо вође навијачких група отерали у затвор, мислите да садашњи
шефови навијачких група могу да буду осуђени за убиства”, рекао је он.

Крећу организације кроз навијачке групе, крећу шверц наркотика, повезивање с неким
системима, спортски савези, фудбалски савези, намештање утакмица...

СНС је, каже, “доласком на власт ослободила половину осуђеника у Србији, то су они
батинаши који утерују људе у изборним кампањама.

“Крећу организације кроз навијачке групе, крећу шверц наркотика, повезивање с неким
системима, спортски савези, фудбалски савези, намештање утакмица, то је све
последица криминализације друштва. Врло брзо ће доћи до сукоба између челника и
главешина СНС, а то ће бити сукоб око поделе мафијашког плена, то је потпуно јасно
свакоме ко хоће да види ствари”, каже Тадић.

Говорећи о недавним председничким изборима у Америци, Тадић је рекао да неће доћи
до суштинске промене америчке политике на Косову, али ће у персоналном смислу бити
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лошији односи између председника Србије и САД.

Вучић се плаши губитка председничких избора, а наравно да може да изгуби

Тадић је рекао и да се Вучић “страшно плаши губитка председничких избора и да зато
најављује изборе на свим нивоима, са циљем да ниједан глас не изгуби”.

“Председнички избори су бити или не бити, наравно да може да изгуби, ја вам кажем као
човек који је сасвим сигурно по проценама свих губио изборе 2004. године”, каже Тадић.

Каже да се грдно вара “ко год мисли да су изборни услови важнији од тога како ће се
опозиција организовати” и да парламент, не може да буде “кућа за дијалог”, јер је
једностраначки.

Каже да Томислав Николић “мора да буде кажњен финансијски за то што живи у
председничкој вили и даље”.

“На тај начин, да плати стварну кирију, колико кошта та вила на тржишту овог тренутка”,
каже Тадић.

(Н1, Нова С)
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