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Позив на састанак уследио је након најаве лидера Странке слободе и правде Драгана
Ђиласа да ће напустити дијалог са властима о изборним условима, који је почео 30. јула
округлим столом у организацији невладине Фондације за отворено друштво, уколико не
буду отворени за јавност.

  

  

Према сазнањима агенције ФоНет, на састанак су позвани су и они који су у
међувремену одлучили да се врате у Народну скупштину. Позиви су упућени и Локалном
фронту, Демократској странци Србије, Мађарском покрету, Странци модерне Србије,
Иницијативи Не давимо Београд и покрету Доста је било.

  

Новинарске екипе у холу зграде, двадесетак минута пре времена за када је састанак
заказан, дочекао је председник општине Стари град и члан Председништва Странке
слободе и правде Марко Бастаћ. Он није имао информације да ли ће се неко из
опозиције обраћати новинарима, нити је са представницима медија поделио детаље о
састанку, уз објашњење да је он ту само у својству домаћина.
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У општину Стари град прва је пристигла Мариника Тепић, потпредседница ССП-а, а
потом и Владимир Ђурић из Странке модерне Србије. На заказани округли сто је дошла
и Хана Адровић из покрета Доста је било и Константин Самофалов из
Социјалдемократске стратнке. Нову странку представљао је  Арис Мовесијан, а лидери
Двери и Демократске странке, Бошко Обрадовић и Зоран Лутовац заједно су стигли на
састанак.

  

Лиде Странке слободе и правде Драган Ђилас у општину Стари град дошао је у друштву
Душана Петровића, председника Заједно за Србију и Јанка Веселиновића, првог човека
Покрета за преокрет. Мало касније  пристигао је и градоначелник Шапца Небојша
Зеленовић. Народну странку на округлом столу представљао је Здравко Понош.

  

Међу последњима на састанак су стигли Добрица Веселиновић и Радомир Лазовић из
Иницијативе Не да(ви)мо Београд, као и Предраг Воштинић из краљевачког Локално
фронта.

  

На округлом столу су учествовали и представници Покрета слободних грађана,
удружења „1 од 5 милиона“ и Демократске странке Србије.

  

Медијима је било дозвољено да забележе почетак састанка, који се одржавао у сали на
првом спрату поменуте општине. Новинарима се обратио Јанко Веселиновић, лидер
Покрета за преокрет, који је констатовао да су се све странке којима је упућен позив
истом одазвале. Он ја истакао да организатори нису желели да крију да ће састанак
бити одржан, као што то неће чинити ни убудуће, јер сматрају да јавност треба да зна за
разговоре.

  

– Тема данашњег састанка јесте пре свега реализација Споразума са народом и захтева
опозиције из децембра месеца прошле године, који су потписале већина овде присутних
странака – казао је Веселиновић.

  

Он је најавио да ће се по завршетку састанка, неко од опозиционих представника
обратити новинарима.
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Веселиновић: Бојкот ако се захтеви за фер изборе не испуне до средине септембра

  

Власт до данас није учинила ништа на испуњењу захтева опозиције за слободне и
поштене изборе, који су усвојени још у децембру месецу, и биће једина одговорна
уколико буде бојкота, саоптшио је Јанко Веселиновић након састанка лидера опозиције.
Уколико захтеви не буду усвојени до половине септембра, опозиција ће донети одлуку о
бојкоту избора.

  

  

Веселиновић је, након састанка лидера опозиције у згради општине Стари град,
новинарима саопштио да су се сви учесници састанка сагласили да у овом тренутку не
постоје услови за слободне и поштене изборе и да медији нису слободни.

  

"Остало је веома мало времена да се ти услови испуне. Власт ће бити одговорна уколико
не буде избора, односно буде избора који то нису", поручио је Веселиновић.
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Казао је да нема "апсолутно никаквих" помака од захтева опозиције за поштене и
слободне изборе и слободне медије, који су усвојени још у децембру.

  

"Када су у питању разговори који се тренутно воде, констатовали смо да је то округли
сто, да смо присуствовали тим разговорима као округлом столу, и да ћемо присуствовати
и убудуће сваком разговору на којем би могло да дође до помака у испуњавању услова
за слободне и фер изборе. Засад га нема", констатовао је он.

  

Рекао је да би наредни округли сто власти и опозиције требало да се одржи у петак или
у суботу, након чега ће се лидери опозиције поново састати како би видели могу ли ти
разговори "изнедрити неку конструктивност".

  

"Минималан рок за спровођење закључака за слободене и поштене изборе је шест до
девет месеци. Већ смо пробили рок од девет месеци и опасно се приближавамо року од
шест месеци - то је септембар месец, а до септембра је остало јако мало времена",
подсетио је он.

  

Упитан који је коначан рок за доношење одлуке о бојкоту избора, Веселиновић је рекао
да је то друга половина септембра.

  

Властима је поручио да не помишља да их замајава "неким кобајаги разговорима" и
истако је да ће опозиција исцрпети све могућности да се дође до слободних избора, а то
су и разговори и даље учешће на протестима "1 од 5 милиона".

  

Осим представника странака окупљених у Савезу за Србију, састанк у оштини Стари
град присуствовали су и Покрет слободних грађана, Демократска странка Србије, Нова
странка, Социјалдемократска странка, Локални фронт, Не давимо Београд, Странка
модерне Србије, представници покрета "Један од пет милиона", Заједница војвођанских
Мађара и Грађанска платформа. 
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(Н1, Данас)
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