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Лидер Социјадемократске странке (СДС) Борис Тадић изјавио је да је образложење
Уставног суда да одбаци иницијативу Савеза за Србију (СзС) за оцену уставности
проглашења ванредног стања мање битна од чињенице да Скупштина Србије није
сазвана, чак, како је рекао, није ни било покушаја да се она сазове и одлучи о
проглашењу ванредног стања. Тадић је у Дану уживо рекао да је опозицији предложио
нову идеју, очувања јединства опозиције, али да ће о њој говорити касније, када се буду
изјаснили они којима је она упућена.

  

  

"Намера је била да се суспендује улога скупштине, да се суспендују права, тиме се крши
Устав, а неки тиме постају привилегованији у односу на друге", казао је Тадић о увођењу
ванредног стања.

  

Према његовим речима, на крају треба истражити и да ли је било привилегованих у
јавним набавкама током ванредног стања.
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"У набавци маски, које су биле дефицитарна роба дуго времена, затим да ли је било
привилегованих у набавци респиратора, санитарних средстава...Ова дела не би смела
да застаревају, јер су попут ратних профитера, неки можда били профитери ванредног
стања", рекао је Тадић.

  

Говорећи о опозицији и кампањи бојкота, Тадић каже да се он не залаже ни за бојкот ни
за излазак на изборе, већ за - јединствену одлуку.

  

"Ја мислим да пре свега треба донети јединствену одлуку. Не избегавам одговор, већ
мислим да је важније од тога да ли ће неке странке изабрати изборе или бојкот, да
имамо јединствену одлуку - да или идемо на изборе или идемо у бојкот", нагласио је
лидер СДС.

  

Против СНС-а, који, како каже, има утицај и у РЕМ-у и у Уставном суду, како се види по
последњој одлуци тог суда, морате се борити јединствено.

  

"Када имате таквог противника, ви морате да имате јединствену опозицију. Сада
странке морају да се уједине. Ако идемо у бојкот, идемо уједињени, ако идемо на
парламентарне или на локалне изборе, ајмо да идемо уједињену. Ниједан мој предлог,
лидери опозиције нису прихватили", рекао је Тадић.

  

Он каже и да не значи да ако учествујете у бојкоту, да радите против Вучића. Нити да,
додаје, ако изађете на изборе, да сарађујете са СНС.

  

Можете не учествовати на изборима на начин који одговара Вучићу, а можете и
учествовати на изборима на начин који не одговара Вучићу, додао је.

  

"Ја нећу да оптужујем никога од ових који учествују на изборима да сарађују с Вучићем,
али долази дан када ће се кроз праксу то видети...чак и то да ли су неки учествовали у
бојкоту на начин да су само статирали у кукурузу...Јер, ако и не радите ништа, и то иде у
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корист Вучићу", нагласио је лидер СДС.

  

Каже и да он, за разлику од неких, предлаже решења која треба да уједине опозицију,
али...

  

"...али су дивергенције, колико видим, јаче од силе уједињења. Можда грешим, али ја
макар предлажем нека решења, а видим да неки имају врло статичну политику", додао је
Тадић.

  

А не може се, како је рекао, раздробљено против СНС машинерије. "И зато се залажем
за уједињење свих странака које су биле у ДС-у", каже гост Н1.

  

"СНС је пљачкашка организација у којој не пљачкају сви чланови те организације, већ
постоји класна разлика унутар СНС. Не постоји ниејдна власт у којој није било корупције,
али је она под неком врстом контроле. Корупција је у људској природи, али морамо је
контролисати. Ни сам се нисам изборио с корупцијом својевремено у ДС-у, али то што је
тада било у односу на ово сад, не може да се пореди", оценио је Тадић.

  

Они који су, како каже, највише крали у ДС-у, постали су сарадници Александра Вучића.

  

"Погледајте у садашњој власти колико их има из ДС-а....Ана Брнабић, Синиша Мали...сви
су прешли у СНС, јер је то њихов братство. Сада у СНС-у се поткрадају читави сектори,
један украде сектор фармакоиндустрије, један део пољопривредног сектора...Тако
Вучић мисли да влада деценијама", мишљења је Тадић.

  

Опозицији су, додаје, потребне мале победе.

  

"То су победе на локалу, које су веома битне. Победе на локалу су од одлучујућег
значаја...Ми сада видимо само Шабац и Параћин, али они сами не могу да направе ту
промену, тај коперникански обрт., потребне су веће победе. Зашто не и Врачар, зашто
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не и Нови Београд, шта је са Старим градом, Савским венцом, ста је са Нишем, Ужицем,
Новим Садом", упитао је Тадић и додао да су те мале победе могуће.

  

Неизласком на локалне изборе ви бојкотујете грађане

  

Тадић мисли да је било потребно направити "флексибилан модел" у погледу изласка на
изборе.

  

"Могло се изаћи пред грађане, када бојкотујете републичке изборе, ви бојкотујете
Вучића, али када бојкотујете локалне изборе, ви највише бојкотујете грађане. Ја разумем
колеге из опозиције зашто се ишло на бојкот на свим нивоима, јер би се, како су рекли,
послала погрешна порука. Али, имали смо довољно времена да убедимо грађане, да
изборимо се за одређене локалне средине, и да одатле правимо нову организацију",
нагласио је Тадић.

  

СДС је, каже Тадић, данас предложила странкама опозције нови предлог, како га је
назвао, идеју очувања јединства.

  

"Сачекаћу реакцију колега из опозиције, па ћу изаћи у јавност, није ни тај предлог
савршен, али предламо оно што је могуће у датим околностима", казао је Тадић.

  

  

Тадић је, говорећи о председничким изборима 2022. године, рекао да он не жели да
буде кандидат на тим изборима.

  

"Моја је жеља да нађемо неког ко нисам ја. Имам једног или двоје кандидата који би
могли да се укључе у трку за председника Србије. Али, то не може да буде нови човек,
да се разумемо, не могу непознати да иду на изборе. Јер, за њега прво људи морају да
знају, па да стекну поверење, да изграде неке емоције, па тек као четврто, да одлуче да
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за њега и гласају. Зато то не може да буде неко нов", објаснио је Тадић.

  

(Н1)

  

 5 / 5


