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Нико не треба да буде у позицији да му треба храброст да би рекао оно што мисли, то је
почетак и крај свега, треба вам памет, треба вам знање, али не треба вам храбрости да
говорите оно што мислите, рекао је вечерас драмски писац Небојша Ромчевић у “Утиску
недеље”, указујући да појава разума у јавном дискурсу постаје опасна.

  

  

“Необавештеност више не може бити алиби ни за шта, уморан сам колико се стидим
грађана ове земље који немају проблем да им је ускраћена слобода, да су им уши
запушене и да зато трпе зарад елементарног намиривања потреба”, истакао је он,
преноси порта Нова.рс.

  

Небојша Ромчевић: Што више времена Весић користи за нападе на мене, мање ће му
остати за уништавање Београда"

  

На питање има ли ишта понижавајуће од тога да се брани од оптужби извесног
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заменика градоначелника који је за њега рекао да нема образ јер говори против власти,
а истовремено се његова серија “Хотел Балкан” приказује на РТС-у, Ромчевић је рекао
да “што више времена Горан Весић користи за нападе не њега, мање ће времена имати
да улепшава Београд, додајући да он не тражи споменик”.

  
  

Жао ми је људи који немају право на свој лични став

    

“Није проблем у промени политичких уверења већ што ти људи у сваком тенутку не
презају да се обрачунавају са сваким који у том тренутку угрожава њихов лични
интерес”, рекао је он.

  

Напомињујући да су такви људи цео свој живот везали за један лик и да им не остаје
ниста друго него да га бране, Ромчевић је рекао да осећа велико сажаљење за њих и да
му је жао људи који немају право на свој лични став.

  

Иван Ивановић: Молим бога да Весић пусти снимак разговора са Ђиласом

  

Водитељ Иван Ивановић рекао је да га не занима Горан Весић, већ државни службеник.

  

Он је додао да би волео да Весић објавио снимак његовог разговора са председником
Странке слободе и правде Драганом Ђиласом.

  
  

Ја сам питао како летује у комплексу за милион евра, носи сако од 1.000 евра и наочаре
од 500 евра. У нормалним земљама политичари одговарају на таква питања

    

“Држава је разваљена и не постоји. Нико од нас не доживљава трагично што Весић
говори. Ми овде не треба да посматрамо Горана Весића него државног службеника.
Молим бога да Весић пусти снимак разговора са Ђиласом. Ја сам питао како летује у
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комплексу за милион евра, носи сако од 1.000 евра и наочаре од 500 евра. Ради се о
злоупотреби положаја тражењем информација од Паркинг сервиса. У нормалним
земљама на такво питање одговорни политичари одговарају на таква питања, а он
пребира шта ја имам”, рекао је Ивановић.

  

Милан Ћулибрк: Јавни функционери морају да одговарају о сваком динару новца
из буџета

  

Према мишљењу главног и одговорног уредника НИН-а Милана Ћулибрка, јавни
функционери морају да одговарају о сваком динару новца из буџета, јер је то новац свих
грађана.

  

“То је сасвим легитимно питање, поготово ако је сваки функционер у обавези да пријави
Агенцији имовинску карту, где им пише да су плате 800-900 евра, а сако је, на пример,
1.000. Поставља се питање од чега он живи. Ми имамо право да поставимо питање за
сваки динар који се троши из буџета, а у питању су десетине милиона евра”, рекао је
Ћулибрк у “Утиску недеље”.

  

Према његовим речима, првог момента кад је Весић објавио да је прочитао нечију
преписку, или Вулин Лалићеву и Шутановчеву, тог момента органи морају да
провере откуд вам то, да ли сте користили нешто недозвољено да дођете до
поверљивих информација.

  

“Ми морамо да инсистирамо да институције раде свој посао, ако инстистирамо да знамо
колико је новца дато за респираторе о томе не треба да говори један човек, него
надлежне институције”, напоменуо је Ћулибрк.

  

(Н1)
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