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 Аналитичар медија Небојша Крстић оценио је у Новом дану ТВ Н1 да за атмосферу и
поделе у друштву одговнорност сноси и власт, али и опозиција, а а како је истакао,
највише интелектуална елита која навија за насиље. Политички аналитичар и независни
посланик Ђорђе Вукадиновић рекао је, с друге стране, да није добро што се ствари
посматрају искључицо "црно" или "бело", али да је за стање у друштву доминантна
одговорност режима који, како је подсетио, има апсолутну власт.

  

  

"Један део опозиције иде ка провоцирању инцидената и насиља, иду ка обесмишљавању
избора. За те лоше ствари свакако је крива и власт, али крива је и опозиција која то
ради. Највише је крива интелектуална грађанска елита која већински навија за насиље и
нешто што је апсолутна негација демократије", мишљења је Крстић.

  

Вукадиновић је узвратио да није сагласан готово ни са чим што је рекао Крстић, и да за
њега нема сумње да је за стање у друштву најодговорнија власт.

  

"Која има апсолутну власт какву није имао нико од времена Јосиба Броза Тита. Нисам
неко ко ће амнестирати одговорност опозиције, поготово у последње време, али
изједначавати те доприносе није праведно. Што се тиче заслуга и успеха власти, мислим
да се свака ставка може проблематизовати (...) сваког дана слушам како је супер у
Србији, и волео бих да живим у таквој земљи", казао је Вукадиновић.
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Крстић је подсетио да је власт Српске напредне странке око неких ствари експлицитно
тражила дијалог, као што је нпр. Косово.

  

"И на то је добио одговоре озбиљних странака, нпр. Демократске странке, које су листом
одбиле да разговарају о најважнијем државном и националном питању. Ако немате став,
шта ви радите у политици? Основни алат којим странка треба да ради свој посао је да
има политику и нуди бољу политику од власти. Ако одустанете од тога, вама нужно
остају једино улица и насиље", поручио је Крстић.

  

Проблем са представницима власти је што се они понашају као да све је у реду, и да је
неким лудацима у опозцији пало на памет да бојкотују изборе и напусте парламент,
узвратио је Вукадиновић.

  

"Постоји проблем, реално постоји проблем. У том фамозном 'Упитнику' на РТС-у сам
покушао да изговорим две ствари - могу закони да буду исти, директор и Управни одбор
РТС-а да буду исти, али клима није иста! Чињеница да је 2012. тадашњи лидер опозиције
пола сата на РТС-у најављивао митинг, а онда се јавио уживо у Дневнику да каже да их
има преко 100.000. То је био Александар Вучић. Не можемо то изједначавати, а исти је
уредник и руководство РТС", подсетио је Вукадновић.

  

Додао је да би и за власт било боље да кажу да стање у земљи није идеално, јер ни за
самог Александра Вучића није добро што је себе истурио као персонификацију власти.

  

Вукадиновић: Није нормално да Вучић решава све, од швајцараца, таксиста до
„Бристола“

  
  

Поента је да као што власт мора да схвати да постоји велики број људи који не подносе
Вучића и мисле да је крив за све, тако и опозиција мора да схвати да има више оних који
воле Вучића и обожавају га
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"Не мислим да је стање у земљи нормално, али није баш толико ненормално да
председник треба да решава све (...) Поента је да као што власт мора да схвати да
постоји велики број људи који не подносе Вучића и мисле да је крив за све, тако и
опозиција мора да схвати да има више оних који воле Вучића и обожавају га. Опозиција
превиђа важну чињеницу да је Вучић најпопуларнији лидер, и да јако много људи и без
присиле гласа за њега", истакао је Вукадиновић.

  

Крстић је, с друге стране, мишљења да председник има право да ради све што му није
забрањено, и да је његова дужност да реагује када институције не функционишу.
Притом је оптужио слободне медије да су гори од таблоида, јер у њима "видимо
навијачко новинарство које зна да је Вучић крив, да му је породица мафијашка, и да је он
Адолф Хитлер".

  

Говорећи о случају Александра Обрадовића, узбуњивача из компаније "Крушик", Крстић
је рекао да постоји законска процедура за узбуњиваче, и да је Обрадовић прво требалод
а се обрати надлежним институцијама, а не да да се обрати медијима и опозиционим
странкама који, како је рекао, сада трче ка њему да убирају политичке поене.

  
  

Обрадовић јесте нека врста узбуњивача, јер је помогао да исцуре информације да отац
министра полиције тргује оружјем - за шта дозволу, између осталих, даје његов син

    

Вукадиновић је рекао да без обзира на формални статус, Обрадовић суштински
јесте нека врста узбуњивача, јер је помогао да исцуре информације да отац
министра полиције тргује оружјем, за шта, како је подестио, дозволу, између
осталих, даје његов син.

  

"Чак и да формално ништа није прекршено, то је недопустиво", рекао је
Вукадиновић истичући да би Тужилаштво мрало да испита све наводе.

  

Крстић је за себе рекао и да није независни аналитичар, већ да "апсолутно навија за
Вучићеву политику", нарочито у вези са Косовом, јер ради нешто што нико други пре
њега није смео ни да помисли.
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Вукадиновић је додао да је Крстић исте ставове заступао и 2012. када је био саветник
председника Бориса Тадића, те да сматра да је део опозиције избегао дискусију о
Косову, јер не знају шта би рекли и у чему би се разликовали у односу на Вучића.

  

(Н1)
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