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Свака јача странка у Србији има око 6.000 бланко оставки својих чланова. Тако је само у
Србији, за разлику од остатка света где не постоје бланко оставке јер се сматра да
директно ударају у темеље демократског парламентаризма.

  

Иако је завршен, закон о локалним изборима управо због ставке о укидању бланко
оставки и даље је на чекању. Овај закон у групи је прописа који се коче како из централа
странки тако и са локала. Централа странке преко њих контролише посланике и
одборнике. Тако су питања о бланко оставкама једна од тема коју би лидери партија да
избегну, а ниједна од странки не жели да открије где чува толико папира. Најчешћи
одговор је: „На сигурном месту“.

  

О бланко оставкама јуче су једино хтели да говоре демократе и Г17 плус. Марко
Ђуришић, председник Извршног одбора ДС, каже за Блиц да његова странка у складу
са законом и има уговоре са свима који су били кандидати за одборнике.

  

- Чува се одговорно, али не могу да кажем где. Али није то баш да се чува у неком сефу
или под кључем - каже Ђуришић.

  

У врху Г17 плус кажу за Блиц да су бланко оставке посланика у Скупштини Србије код
шефа парламентарне групе ове странке Сузане Грубјешић. И налазе се у Скупштини, а
не у централи странке.

  

- За веће градове бланко оставке су у централи странке. Стоје на сигурном месту и код
особе која је одговорна – истичу за Блиц у Г17 плус.

  

Ако је неко и сумњао у вредност коју имају бланко оставке, престао је после примера
када се цепао СРС. Тада су бланко оставке биле код Томислава Николића који је правио
нову странку. Он их је, како је тада говорио, „негде заборавио“, а данас се отуда
спекулише да радикали бланко оставке чувају у сефу, а у шали додаје „узиданом на
неком скровитом месту“.
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Ђорђе Вуковић, програмски директор ЦеСИД-а, једноставно наводи: “Бланко оставке су
глупост. Лоше решење озбиљног проблема и због тога треба усвојити нови закон“.

  

- Бланко оставке постоје само код нас. Закон који их омогућује се не мења јер свим
странкама одговара, а нови закон биће усвојен када буде озбиљног притиска из
иностранства који је већ почео - каже Вуковић.

  

Он додаје да су бланко оставке пример „нељудског односа где посланици не управљају
својим мозгом, јер ако то учине, странка им га одузме“.

  

- Код нас је чак тако једна ненормална ствар унета у Устав. Нови закон је већ две године
спреман и та блокада мора пасти. Отпор је сада велики, али закон мора бити усвојен,
ако не следеће, онда ће морати за две године - истиче Вуковић.

  

Вуковић каже да је „рампа мање-више ударена од свих централа странака, а на њих
утичу локални одбори без којих и нема странке“. Свако има свој интерес – централа због
контроле, а функционери са локала имају загарантовану позицију у власти.

  

- Међутим, укидање бланко оставки неће утицати на резултате неке партије, али хоће на
структуру. Они који улазе у парламент убудуће ће морати да добију гласове на
изборима, а не јер су у вези са кликом са врха. Значи, улазиш у парламент на основу свог
имена, презимена и дела - закључује Вуковић.
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