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 Чини се као да је намера да се скрене пажња са интервјуа некадашњег начелника
Управе криминалистичке полиције Родољуба Миловића за НИН и све заташка, рекао је
главни уредник тог недељника Милан Ћулибрк. Министар просвете крив је за догађања
која прате полагање мале матуре и треба да сноси одговорност, каже он.

  Ћулибрк је рекао да министар просвете Младен Шарчевић треба да сноси одговорност
за скандал са полагањем мале матуре и крив је јер је катергорички тврдио да нема
шансе да су тестови процурели у штампарији, а на крају се десило да се то десило
управо у штампарији.   

Када се деси овакво нешто са полагањем мале матуре, нема доброг решења, једино што
мора да се деси је да се овакве ствари више не дешавају, додао је Ћулибрк.

  

Проблем је што се то већ понавља, један министар је пре шест година отишао, иако ни он
није одмах хтео.

  

"Само је фалило да кажу да је тај човек у брусхалтеру изнео тестове, исто је све као
2013, само је питање кад ћемо се већ навићи на то, на крају се све свали на радника који
буде кажњен условно, а поставља се питање регуларности мале матуре и чему она
служи", истакао је.
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Говорећи о најавама оснивања нове странке опозиције, у којој би били Душан
Теодоровић и Никола Којо, Ћулибрк је рекао да су они у групи људи којима се никада
није свидело што су се лидери странака умешали у протесте, група незадовољна стањем
у Србији, која се изгледа редовно састаје и нешто договарају. "Али да ли су се то
договорили, боље је питати њих", каже.

  

Тачно је с једне стране да је много странака већ на политичкој сцени Србије, али с друге
стране недостаје права ствар.

  

"Као нешто што се појавило у Словенији ниоткуда и освојило 40 одто поверења. Неки
покрети који представљају грађанску опцију... има простора. У Србији неће бити промена
док се не појави нешто ново", сматра он.

  

Ћулибрк је додао и да ако видимо негативне приче о њима у таблоидима наредних дана,
то значи да представљају опасност.

  

За овонедељни НИН говори некадашњи начелник Управе криминалистичке полиције
Родољуб Миловић, који износи тврдње о везама појединих људи из власти који су у
прошлости довођени у вези са Земунским кланом, а сада са људима блиским са
Шарићевим кланом.

  

"Чини се као да је намера да се скрене пажња са тог интервјуа", каже Ћулибрк.

  

"Сви таблоиди су искористили само део који се односи на Шешеља, не помињу ниједно
друго име. Од Шарића, Дијане Хркаловић, нико није пренео оптужбе на било чији други
рачун, чини се као да се ствар покушава заташкати и да се скрене пажња са овог броја у
којем Миловић износи разне наводе против власти.

  

После разговора Јове Бакића у полицији након интервјуа у НИН-у, опет је на насловној
страни, како бисмо показали – не можете нас на тај начин застрашити, наводи уредник
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НИН-а.

  

"Наравно да је реаговање тужиоца у овом случају порука свима... Сад треба нахватати
саговорника који се наће плашити да му се исто понови", закључио је Ћулибрк.

  

"Киша у Београду, само нам гондоле по улицама фале"

  

Цео Београд је синоћ постао БГ на води након кише, казао је Ћулибрк говорећи о
пометњи која је јуче настала у граду након снажне кише.

  

"Знале су овде и веће кише да падају, али сада нам само гондоле фале, али не на
Калемегдану, него да се њима возимо по улицама... Више не можете да се превезете по
граду, не можете такси да добијете, нити ЦарГо, јуче нам је на Дорћолу, вода дошла о
улазних врата, било је као Венеција,", каже он.

  

Карађорђеву улицу су почели пре годину дана да копају, не види се крај, почели су и
Душанову са обе стране и ко зна колико ће то да траје, наставио је он да говори о
радовима у граду.

  

"Ако хоћеш да реконструишеш, доведи три фирме, заврши посао у кратком проку па
крени даље, али ако радови трају 400 дана, неко за сваки дан добија новац. А ако
радови трају пет дана, то је ситан новац... На 400 дана узима се новац. То је суштина
целе приче зашто они то раде нама.. А чак и ако се не узима, створен је утисак да је
тако", додао је новинар.

  

(Н1)
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