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"Четрдесет и два захтева стручног тима су нешто о чему не треба да се разговара, то је
бесмислено, гомила фраза. О предлозима Црте, Транспарентности и ЦеСида хоћемо да
разговарамо", каже функционер СНС Владимир Ђукановић.

  

  

Како је рекао Ђукановић, право сваке странке је да се одлучи за бојкот и додаје да су
захтеви које су поставили на округлом столу бесмислени.

  

"Да се смене чланови РЕМ-а. Како ја да сменим некога кога је СПЦ предложила? Не
можете да их смените, имате члан 16 у коме се каже неопходно је прибавити мишљење
свих чланова Савета па тек онда разрешење. Да ли мислите да ће они сами себе да
нагрде. Не постоји законска могућност. Зеленовић је тражио да ми њих политичким
договором сменимо и да се онда договоримо пола-пола. Ја сам га питао хоћете ви из
свог џепа да платите тужбе које ће све добити. Ово су алиби захтеви да би могли да
кажу идемо у бојкот. Траже да Вучић не иде у кампању. Па где то има".

 1 / 4



Владимир Ђукановић у „Прессингу“: Не постоји законска могућност да се мењају РЕМ и РТС; Залажем се да СНС не буде током кампање у медијима и да се све време да опозицији; Не знам чему нам служе ПУПС и странка Ненада Поповића
среда, 11 септембар 2019 00:31

  

"Ево ја сам лично да се смени цео РТС, нађите механизам како то да изведемо, то је
немогуће на основу постојећег закона. Онда су они као јако љути и напусте заседање".

  

За бирачки списак је навео да је власт 2011. почела да врши ревизију и да је списак
"никад бољи и сређенији".

  

"Имали сте професоре правног факултета који су рекли да су то бесмислени захтеви.
Они који су потписали нашу листу су против тога. Тих 42 захтева су будалаштина. О
предлозима Црте, Цесида, Транспарентности хоћемо да причамо, има рационалних
предлога. ПСГ је дао један папир, има ствари које су нерационалне, има ствари које су
конкретне и о којима можемо да причамо".

  

Ђукановић је рекао да је делегација СНС-а на округли сто отишла у доброј вери да може
да се постигне договор.

  

"Давали су нерационалне захтеве, ми их позивамо да се врате да причамо, пробајте да
уобличите законске оквире, знате да то не може, ви то намерно тако ставите да не
бисте изашли на изборе", додао је Ђукановић.

  

Говорећи о простору који владајућа странка добија у медијима, Ђукановић је рекао да се
залаже да СНС у кампањи не буде у медијима и да се време да опозицији.

  

"Ако треба једино на тв дуеле да идемо ако нас позову. Да се све време света да њима.
2012. нисте имали оволико приватних медија, имали сте Студио б који је био градска
телевизија, а СНС која је победила у Земуну и Вождовцу, Ђилас је забранио да се
појавимо на градској телевизији. Што се тиче приватних телевизија, не можете да
утичете на уређивачку политику, али ја им кажем - молим вас зовите опозицију што више.
Нама одговара, кад видим Бошка Обрадовића нама рејтинг скочи пет одсто. То би било
фантастично за нас, преклињем РТС да их зове што више".
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На питање како он доприноси смиривању тензија у политичком животу ако посланици
Мариники Тепић напише увредљив твит, Ђукановић је изјавио да је то написао после
избора у Лучанима и да није знао за увредљив графит.

  

"Били су избори у Лучанима, ја сам знао да то њу нешто нервира, алудирао сам да
нећемо стати с победама на изборима. Ја не знам шта је ту претња. Ако је она то
схватила као претњу ја се дубоко извињавам. А мени кад пишу претње, то је изгледа све
демократски речник".

  

О коалиционим партнерима: Не знам чему нам служе ПУПС, странка Ненада
Поповића...

  

Једна од тема биле су и "чистке" у странци које је Александар Вучић у више наврата
најављивао. Ђукановић је у Прессингу рекао да странка не сме да се претвори у
предузеће о да је кроз своју суспензију активности пренео глас јавности.

  

"Ко су мангупи у нашим редовима не бих о томе говорио, причаћемо на страначким
органима. На Главном одбору сам доживео нешто што се никоме није догодило, кад сам
се јавио за реч и председник ме прозвао, четири хиљаде људи је устало и аплаудирали
су ми. Ја то никад нисам доживео, хвала тим људима који су схватили моју искреност и
хвала председнику који је разумео шта чланство жели. Имамо пуно младих људи у
странци, образованих, они таворе јер многи председници локалних одбора не воле
конкуренцију. Ја сам устао због њих, због њих желим да се борим".

  

"Сјајна је Зорана Михајловић, супер, лепо јој стоји шлем. Две године је нисам поменуо.
Нека ради, путеви се праве. Немам проблем с њом, имала је она са мном".

  

Ђукановић је говорио и о коалиционим партнерима СНС, за које је рекао да ће се
"прилепци сами препознати", замеривши им то што кад странку и Вучића нападају њих
нигде нема.

  

"Љајићева партија имају једног врло корек посланика, али његова партија... Да не
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улазим даље у то како се понашању. ПУПС, партија Ненада Поповића, питам се чему нам
служе.. То је мој став, не говорим у име странке. Вулин се увек јави и брани и своје
министарство, па Љајић није бранио свој закон у Скупштини. Не бих га бранио од
оптужби Шешеља да је највећи наркодилер. Нек сам реши, њихов проблем".

  

На питање зашто је говорио увреде на рачун Новака Ђоковића, Ђукановић је поручио да
је то његов став о свакоме ко навија за репрезентацију која своје победе слави уз
Томпсона.

  

"Да, јесам Новака за тај случај прозвао, али он је легенда овог друштва. Не кајем се за то
што сам рекао о навијању за Хрватску, али јавно повлачим то што сам рекао за Новака".

  

Ђукановић је рекао и да не зна да је Тони Блер саветник Вучићу, као и да су људи попут
Герхарда Шредера потребни Србији.

  

  

"Оно што знам за канцеларију Блера је да су они овде радили обуку министара и
државне управе. Први пут чујем да је он саветник. Ако неко може да допринесе да ваша
земља може да нађе неку прођу хвала му на томе. Што се тиче Шредера, ради се о
човеку који је десна рука Путину. Нико њему неће да опрости бомбардовање. Не може
то да се опрости. Али такви људи су нам потребни. Патриотски је ако ви за вашу земљу
пронађете прођу до државника, он је један од кључлних људи за Северни ток. То је
патриотизам, да што више људи запослите, смањили смо незапосленост, да људи раде,
да изградите путеве".

  

(Н1)
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