
Београд: Ујединили се покрет Да се струка пита и Нова странка
субота, 02 јул 2022 15:30

У Београду је, обједињавањем покрета Да се струка пита и Нове странке, формирана
нова политичка организација под називом Да се струка пита - Нова странка.

  

  

Досадашњи председник покрета Да се струка пита, Владимир Ковачевић, казао је
новинарима да је преузео дужност председника новоформиране странке која ће по
његовим речима, бити партија центра.

  

„Пре шест месеци, моментом оснивања организације, рекли смо да је наш циљ да будемо
организована партија, са јасном политиком, нетипичном за досадашњу Србију. За своје
партнере одабрали смо Нову странку у којој има пуно квалитетних појединаца који имају
искрену жељу да Србију учине другачијом земљом и ту смо се лако разумели“, рекао је
Ковачевић.
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Казао је да руководство новоформиране странке чине људи који раније нису били
ангажовани у политици.

  

„Енергија нам не недостаје, желимо бити нова лица у политици“, казао је Ковачевић.

  

Он је навео да ће први задатак новоформиране странке бити да пронађе „највеће
политичке пријатеље“ и позове их у блоковску подршку и савез.

  

„Економија, енергетика, здравствена заштита, пољопривреда и образовање остају
кључна питања за нас и наставићемо да упознајемо јавност са свим стварима које морају
да се мењају без обзира ко је власт. Ми нисмо реваншисти, нисмо острашћени, нисмо
лични, наш пут је нетипичан и на крају ће резултирати стварањем јаке организације коју
нико неће моћи да игнорише“, оценио је Ковачевић.

  

Најавио је да ће у случају понављања локалних избора у Београду на пролеће наредне
године, Да се струка пита – Нова странка учествовати на њима.

  

Скупштини на којој је проглашено обједињавање покрета Да се струка пита и Нове
странке присуствовало је досадашње руководство Нове, као и њен оснивач Зоран
Живковић.

  

(Бета)
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