
Цвијетин Миливојевић: Нова Влада је техничка, Вучић ће бити присиљен да успостави озбиљан дијалог с опозицијом ради проналажења и успостављања услова за одржавање фер избора
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Политиколог Цвијетин Миливојевић изјавио је да нова влада Србије, о којој у среду гласа
Скупштина, може да има сврху као техничка влада са само једним циљем - да припреми
услове за регуларне и демократске изборе.

  

  

"То што Ана Брнабић у експозеу није споменула промене у изборном процесу, нема
никакву важност. Битно је што ће Вучић бити присиљен да успостави озбиљан дијалог с
опозицијом, ради проналажења и успостављања демократских услова за одржавање
избора", оценио је Миливојевић.

  

По његовим речима, Ана Брнабић "нема никакве везе" са експозеом који је прочитала
посланицима.

  

"Она је само прочитала оно што јој је достављено да прочита. О изборима јој ништа није
било написано, па није имала шта да прочита", казао је политиколог.

 1 / 3



Цвијетин Миливојевић: Нова Влада је техничка, Вучић ће бити присиљен да успостави озбиљан дијалог с опозицијом ради проналажења и успостављања услова за одржавање фер избора
среда, 28 октобар 2020 16:12

  

Миливојевић је рекао да је Брнабић "такозвани председник октроисане владе" и у
политичком и у практичном смислу.

  

"Ова представа је замишљена да се обесмисли читава прича око формирања нових
органа власти, зато што је Вучић, притиснут споља, прихватио то да смо у јуну имали
нелегалне и нелегитимне изборе", рекао је он.

  

Оценио је да избор нове владе заправо представља излазну стратегију Александра
Вучића после јунских избора, јер је "већ у јулу рекао да ћемо имати ванредне изборе за
годину и по дана".

  

Вучић, рекао је политиколог, "није знао да организује легалне и легитимне изборе, и
због тога је 6. октобра од Европске комисије добио 'шамарчину', јер Србија 30 година
после првих демократских избора није у политичком плурализму".

  

На питање да ли се може очекивати да ће изборни услови бити равноправни за све
учеснике, Миливојевић је казао да ће избора бити само ако буду демократски.

  

"Ако не буде демократских изборних услова, избора неће бити. Вучић може поново да
организује изборе под истим условима као и све претходне, али та шарада више никада
неће бити потврдјена од европских институција у Бриселу, а ни од грађана Србије",
проценио је Миливојевић.

  

По његовим речима, Вучић је признао изборни пораз када је, без обзира што има
подршку 246 од 250 посланика, рекао да ће ванредни избори бити за годину и по.

  

"Признао је пораз и када је најавио повлачење са места председника странке на првој
наредној страначкој скупштини, која ће бити у марту следеће године. Дакле, Вучић на
сваки могући начин покушава да се извуче пред притисцима из Европске уније због
организовања нелегалних избора", рекао је Миливојевић.
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На питање да ли ће истог дана бити председнички, парламентарни и београдски избори,
Миливојевић је казао да тај покушај Вучићу "неће проћи".

  

"Уколико покуша да истовремено организује изборе на сва та три нивоа, тих избора неће
бити, јер опозиција и грађани на њима неће учествовати због извесних манипулација с
Вучићевим именом. Београдске изборе ће морати посебно да организује и то ће бити
почетак његовог краја", рекао је он.

  

Миливојевић очекује да ће Српска напредна странка и њени коалициони партнери
изгубити београдске изборе у регуларним условима и да због тога Вучић покушава да
градске изборе споји са председничким и парламентарним.

  

Он је оценио да се не могу избори одржавати кад то некоме падне на памет, а "не могу
се ни продужавати мандати скупштинском сазиву и влади. По Уставу све изборне радње
су морале да се заврше 3. јуна, а не 21. јуна. Све то потврђује да су претходни избори
неуставни", казао је Миливојевић.

  

(Бета)
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