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 – Полиција је према мени, након јучерашњег привођена у Врбасу, била професионална и
коректна. Али, полиција је злоупотребљена од странке локалне самоуправе која хоће да
се обрачуна са свима који имају опозиционо мишљење.

  Мене су привели само зато што сам протестовао због против правног рушења објекта
једног активисте странке чији сам функционер – Народне странке.

  

Уосталом, ја сам посланик у Скупштини Војводине и моја је дужност да идем тамо где
ценим да су права грађана Војводине угрожена. Такав је случај са Огњеном Вујичићем,
сувласником „Центар кафеа“, чију башту руше по налогу правог владара Војводине
Андреја Вучића. Огњен Вујичић је шиканиран и нашао се на удару локалних власти само
зато што је опозиционо активан, он није урадио ништа против закона. Огњен је кажњен
да буде пример свима који би се усудили да мисле критички о власти – истиче за Данас
Борислав Новаковић, повереник Народне странке, који је јуче ујутру приведен у Врбасу.

  

 На снимку јучерашњег привођења види се да сте гурали полицајце и да сте се
залетали на њих. Власт сада користи тај снимак да би критиковала опозицију, а циљ
Вашег протеста је била критика власти.

  

– Жао ми је што се стекао такав утисак. Полицајци су прво налетели на нас док смо
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износили кафу из локала. И тада заиста јесте дошло до контакта, али тек након што су
они кренули ка нама, на нас. Да сам седео тамо као далај-лама, режим би то представио
као да сам био насилан. Они су мајстори лажи и манипулације. Вучић је мајстор лагања и
спиновања.

  

Нисте први који говори јавно о томе да је Андреј Вучић, брат председника Србије,
прави владар Војводине. Шта то конкретно значи и како то изгледа у пракси?
Имате ли доказе за злоупотребе док то тврдите?

  

– Андреј Вучић је на врху неформалног система одлучивања у Војводини. Он је прави
градоначелник Новог Сада. Он нема никаква формална овлашћења, али доноси све
одлуке и о свему се он пита. Његова реч је коначна о свему у Војводини.

  

То да је Андреј Вучић ангажован и да, како тврде бројни СНС функционери, као и
председник Србије, помаже странци, није тајна. Шта је спорно у томе да га на овај
или онај начин слушају или му буду послушни страначки функционери из редова
напредњака, који обављају власт на локалним и градским нивоима по Војводини?
Они имају на то право, све док није реч о насиљу?

  

– Андреј Вучић без икаквих формално правних овлашћења одлучује и о покрајинском
буџету. Он се среће са инвеститорима, налази се у друштву градоначелника и у
делегацијама градских челника, на догађајима на којима се они појављују као градски
челници а не као припадници странке СНС. Председници општина не одлучују ни о чему,
само спроводе одлуке Андреја Вучића. Његово присуство на догађајима који нису
страначке природе више се не крије, он стоји поред председника општина и
градоначелника као да је формално правно део тог управљачког апарата. Реците ми да
ли је нормално да брат председника одлучује о покрајинском буџету, да без њега на
најнижим нивоима управљања нико не сме ништа да уради?

  

Како он то ради?

  

– Преко координатора странке. Има своје људе, дакле, координаторе и на тај начин
спроводи своју самовољу у Војводини. Ти координатори странке представљају привид
формалности, председници општина не одлучују ни о чему.
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(Данас)
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