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(Блиц, 31.12.2009)

  

Никада нећу бити у коалицији са Борисом Тадићем. За СНС је из владајуће већине
прихватљива сарадња са странкама мањина, као и са опозиционим ДСС и НС. Међутим,
Коштуница претходно мора да се изјасни да ли је за улазак Србије у Европску унију. Ако
није, коалиција са ДСС је немогућа, каже у интервјуу за „Блиц” Томислав Николић,
председник Српске напредне странке.

  

Прича се да сте се већ договорили са председником Борисом Тадићем о
формирању коалиције после наредних избора.

  

- То је нови штос ДС којим желе да смање број наших гласова и да бираче окрену против
нас, пошто то није промена. Бирачи ће рећи како ми то Србији нудимо промену, ако
имамо договор са демократама. Ми не желимо да правимо владу са ДС, хоћемо да их
победимо.

  

Ту могућност сте и сами наговештавали.

  

- Помињао сам и околности у којима је то могуће. Сада више нећу ни да помињем
околности. Сада је таква сарадња са ДС апсолутна немогућа, чак и ако буду толико
слабији од нас да им треба неки јачи партнер. Ни тада нећемо ући с њима у коалицију.
Овом приликом желим да запушим уста демократама и, ево, рећи ћу - никада нећемо ући
у коалицију са Борисом Тадићем.

  

Кога из владајуће већине видите као потенцијалног партнера?

  

- Покушаћемо сами да победимо, мада има наговештаја да би ДСС и НС са нама хтели у
коалицију. Можда ће то бити довољно за формирање владе, али ми ћемо сигурно
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сарадњу понудити и странкама мањина.

  

Да ли сте имали неке конкретне разговоре са Коштуницом на ту тему?

  

- Не.

  

Недавно сте га позвали да се изјасни да ли је за ЕУ или не.

  

- То и даље стоји.

  

Докле ћете га чекати?

  

- Немам ја њега шта да чекам. Још немамо изборе, свако води своју политику и странку
на свој начин. Отворени само за сарадњу. Али ако Војислав Коштуница не види Србију у
Европској унији, сарадња ће бити немогућа. То није ствар лепоте, величине или поноса
странке, то је ствар опредељења желимо ли ми да Србија живи боље или не.

  

Тврдите да се политика ваше странке залаже за чланство Србије у ЕУ?

  

- Да. Хоћете ли сад да ме питате шта сам ја оно говорио пре 18 година?

  

Не, већ да ли сте за сарадњу са Хашким трибуналом?

  

- Очигледно је да ако политичка елита из Европе жели да мало погледа Србији кроз
прсте, онда се питање те сарадње не поставља тако круто и озбиљно.
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Врло је јасно речено да Србија не може да постане кандидат, а камоли члан ЕУ без
хапшења Ратка Младића.

  

- Кад следеће године ми дођемо на власт, проћи ће цео мандат пре уласка Србије у ЕУ.
На питање хоћу ли да сарађујем с Хагом, одговарам да хоћу, али намеравам да бринем и
о онима који су тамо. Не желим да само изручујемо људе и дајемо оптужујуће
материјале, већ и да браним наше оптуженике. Важније је да питате Мирка Цветковића
да нам коначно каже када ће да ухапси Ратка Младића.

  

Да ли то значи да бисте ви волели да Младић буде ухапшен?

  

- Не, јер мислим да је потрага за њим иницирана жељом да Србија буде осуђена за
такозвани геноцид у Сребреници. Мислим да би свако суђење Младићу било погубно по
Републику Српску, а после и за Србију. Нико не зна да ли је он жив, у каквом је стању и
да ли би издржао суђење. Траже га легално три државе и Србија, са којом сарађују.
Неко би требало да каже грађанима Србије - нема га.

  

Кад бисте ви били на власти, да ли би ваша влада трагала за Ратком Младићем?

  

- Морали бисмо да се убедимо да он у Србији.

  

Оптужујете власт за корупцију. Који би ваши потези били у борби против
корупције?

  

- Тужиоци ће добити налог и материјале да истраже случајеве који као афере потресају
Србију и увере се да ли има криминала у њима. Онда ће изаћи пред грађане Србије и
рећи да ли је било основа за те приче.
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Да ли ви имате те материјале? На шта конкретно мислите?

  

- Имам материјал, али не могу да причам о томе, јер бих угрозио идентитет људи који су
ми их дали. У сваком случају, кад ја будем на власти, тужиоци и полиција ће коначно
моћи да раде. Нема врата која неће добити налог да истраже неки случај ако заиста
постоји оправдана сумња у криминал. Нема банде, мафије или појединца који ће бити
заштићен.

  

Грађани Србије ту причу слушају већ девет година.

  

- Да, и сад желе то да промене.

  

Велики извор корупције су јавна предузећа. Да ли бисте укинули поделу јавних
предузећа по страначком шеширу?

  

- Увео бих конкурсе за директоре јавних предузећа.

  

Да ли то значи да у њима не би било страначких функционера?

  

- Наравно да не би. Та подела постоји све док странке о томе одлучују. Неће ДС и Г17
плус да пусте краве музаре из својих руку.

  

А ви ћете их пустити?

  

- Шта ће нама новац? Ми без њега живимо већ 20 година. Док сам био члан СРС, приход
од државе по основу броја посланичких места био је сасвим довољан.

  

 4 / 5



Сарађиваћу са Хашким трибуналом

Пише: Томислав Николић
петак, 01 јануар 2010 14:04

У случају да се ДСС буде противио сарадњи са СНС, да ли ће вам се приклонити
Велимир Илић, који инсистира на коалицији са вама?

  

- Не желим унапред да их раздвајам. Они су стабилна коалиција. Илић је препознао
Коштуницу као вођу те коалиције. Разлог који га је водио ка томе је исти онај који га
води да у некој новој коалицији призна мене, председника СНС, као вођу. Веља Илић је
прагматичан човек и остаће у коалицији са ДСС док то буде прихватљиво за његову
странку. Он је потпуно убеђен да СНС добро ради и да са нама може добро да се
сарађује.

  

Изјавили сте да нећете рушити Статут иако сматрате да је неуставан.

  

- У расправама смо указивали на то шта није добро у Статуту и шта је, по нама,
неуставно. Скупштине Србије и Војводине усвојиле су Статут и Закон о преносу
надлежности. Једини начин да се ми боримо против тога јесте Уставни суд. Дакле, није
решење да ми не поштујемо ова два документа. Ми ћемо сачекати одлуку Уставног суда.
Ако он одлучи да су ти акти неуставни, биће поништени. Ако не, мораћемо да их
поштујемо.

  

(Разговарала Наташа Корлат)
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