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(Независне новине)

  

Ненад Стевандић, потпредсједник НС РС и члан Главног одбора СДС-а, који је замрзнуо
своју функцију у тој странци, каже да се Младен Босић и Огњен Тадић у Сарајеву
понашају као Јован Дивјак и Мирко Пејановић, које су Бошњаци, тачније СДА, изабрали
на функције.

  

  

Он каже да је након избора и СДС звао људе да мијењају страну, али да се није успјело
у томе, те да су за то криви Босић и Тадић, који су, како каже, након изгубљених избора
морали поднијети оставке, а не сами себе наградити функцијама у Сарајеву.

  

НН: Због чега сте замрзнули своје чланство у СДС-у, а били сте један од њихових
најгласнијих опозиционара?

  

СТЕВАНДИЋ: Прво због суноврата националне политике и третирања Бакира као
послодавца, а не партнера. С партнером се преговара, а послодавац се слуша.
Послодавцу не смијете приговорити кад плаћа адвокате осумњиченима за тероризам, а
сами нећете и не плаћате Србима оптуженим за ратне злочине. Такође неће да кажу да
ће изаћи из власти ако Бакир не повуче декларацију која угрожава РС, већ се труде да
буду што тиши, а што охрабрује све који кидишу на РС. О Џаферовићу да не причам.
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Могли смо бар ставити на дневни ред захтјев за његову смјену и не би га смијенили јер о
томе одлучују Бошњаци. Зато су храбри да од мене траже да вратим мандат кад на то
укажем, што је срамота. Све то народ види, а ја нећу да ћутим. Многи сматрају да се
Младен Босић и Огњен Тадић, који су од пораза СДС-а направили каријеру, понашају у
Сарајеву као Јован Дивјак и Мирко Пејановић у ратном периоду, јер су их изабрали
Бошњаци, тачније СДА, а не српска већина. То су коментари из Добровољачке. А о
јединству у РС је скоро забрањено причати. Што се тиче мог опозиционог рада, све што
сам рекао потписујем, ни за милиграм нисам промијенио ни мишљење ни политику.

  

  

НН: С обзиром на то да ће Вас СДС вјероватно избацити из странке, гдје
настављате свој политички анганжман и да ли је тачно да оснивате нову странку?

  

СТЕВАНДИЋ: Знам да се у Тадићевој организацији обилазе људи у Градском одбору,
којима се јуче лагало да сам прешао у СНСД и тражи од њих подршка за моје
избацивање. Данас им лажу нешто друго и то раде људи који су непознати чланству, али
су именовани за савјетнике на мјестима у БиХ. Наметање Тадића у Бањалуци како би се
Бањалука контролисала из Сарајева свима је познато и тако су нелегално смијењена
четири градска одбора, а задњи је преваром смијењен Ђорђе Умићевић, иако је био
најбољи носилац листе од свих опозиционих партија. Слично су прошли најбољи у
Бањалуци, који сада масовно подносе оставке, али ја немам страх и све јасно износим
јер су ме звали када је странка у Бањалуци била замрла, а сада би ме се ријешили када
је странка подигнута. Типична сарајевска шибицарска прича, а пошто никада нисам
добио функцију сплеткама и полтронством, већ радом и имам више енергије од
сплеткароша, за моју будућност нема бриге. Најочитија је лаж и подметање да ја као
више не слиједим политику странке па ћу бити разматран на органима. Дакле,
упозоравање Бакира на подршку могућем тероризму, посјета српским стратиштима
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Јасеновац, Добровољачка, "тузланска колона", обиљежавање Дана ВРС, ранија
кривична пријава против Додика, Шкрбића, Радишића. Је л' то није политика СДС-а?

  

НН: Је л' прелазите у ДНС?

  

СТЕВАНДИЋ: Тако су јуче причали да идем у СНСД или оснивам странку јер сам добар
с оснивачима. За ДНС ме везују због дугогодишњих добрих односа и њиховог става о
преносу надлежности када једини нису гласали за то. Када је ДНС позивао на славу
представнике СДС-а ишао сам јер је неке било срамота. Не лицитирам и не гатам о својој
будућности, а вријеђање с импутирањем приче о папцима покрећу они који у огледалу
виде папак, било поред Додика, било поред Бакира. Против РС никада ништа не бих
урадио ни за сво благо свијета, а за РС сам спреман да све радим џабе.

  

  

НН: Вас су и раније повезивали да радите за СНСД с обзиром на то да је Ваша
кандидатура за градоначелника Бањалуке ишла њима у корист, као и отворен сукоб
пред изборну сједницу Скупштине СДС-а.

  

СТЕВАНДИЋ: То подмећу они који су СДС у Бањалуци и Крајини доводили до
просјачког штапа и забили се у мишју рупу. Никада нису имали храбрости да се у
Бањалуци за било шта кандидују, али су љубоморни на оне који то могу, па подмећу
лицимјерне конструкције. Када сам био кандидат за градоначелника, врх СДС-а се
непрестано дружио с Додиком из љубави према функцијама на нивоу БиХ. Можда су ту
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љубав одрађивали пуцајући мени у леђа. Данас су се ти људи из СДС-а завадили с
Црквом, именовали директора Политичке академије СДС-а који заговара и пропагира
атеизам и јавно вријеђа патријарха на ТВ-у, са Србијом сарађују протоколарно, постају
звијезде федералних медија, а с већином медија у РС су у завади итд.

  

  

НН: У јавности се стиче утисак да СДС не жели власт у РС с обзиром на то да је
скупштинска већина предвођена СНСД-ом минимална, а опозиција предвођена
СДС-ом се и не труди да је сруши.

  

СТЕВАНДИЋ: Освојили смо 24 мандата, а СНСД 29, ПДП и НДП мају 12, а социјалисти
и ДНС - СНС 14. Нама је отишао Стеванчевић, а НДП-у Митровић. И ми смо звали људе
да мијењају страну, али нисмо успјели. Кривац за то је руководство странке, поготово
Тадић и Босић, који су обећавали да ће бити предсједник и премијер, али нису поднијели
оставке након неуспјеха већ су се ухљебили на бх. нивоу помоћу Бакира. Сад се
нападамо ми, најактивнији посланици, као нешто смо криви. Полтрони су спремни да
климају главом и чувају функције, али знам шта чланство и народ мисле и то упорно
говорим. Ко толико пута изгуби изборе и умјесто оставке и одговорности буде награђен
функцијом, избациће све који мисле другачије, поготово људе из Крајине.

  

НН: Писали сте да се СДС води из Сарајева. Може ли се власт у РС освојити из
Сарајева?

  

СТЕВАНДИЋ: И сада говорим ствари из писма за које сам на сједници Скупштине добио
натполовичан број гласова приликом гласања за улазак у Главни одбор. Исто би било и
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за замјеника, али је то мјесто које је укинуто да не бих био изабран и то је слика односа
према Бањалуци и Крајини. Нормално је било да два мандата прије тога буде неко из
Сарајева. За такав поступак нема објашњења. То је непријатаљство и срамота. СДС има
непријатно искуство с наметањем Сарајлија у Бањалуци, чак је и госпођу Трбојевић тај
лоби кандидовао за градоначелника, а имала је личну карту из Сарајева, па је Изборна
комисија скинула с листе. Госпођу поштујем и мислим да је само искориштена јер су је
ставили и за носиоца листе на прошлим изборима, када је била једини носилац који није
прошао, али битно је било понизити Бањалучане. Прије ње носилац листе из Бањалука
је био Огњен Тадић. Зато је СДС губио и био непрепознатљив. И сада се ради исто иако
аргументи и здрав разум говоре супротно. Као носилац листе имао сам три пута више
гласова од Тадића и девет пута више од Трбојевићеве. Можда ме зато треба избацити.
А и Бакир би био срећан и доказао да ко њега нападне из СДС-а лети напоље. Па нека
усрећују Бакира. Ја ћу поносно водити српску демократску политику - баш ону како се
странка зове и чега се њени садашњи лидери одричу.
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