
 Ђорђе Вукадиновић: Опозиција на београдским изборима треба да наступи у што ширем фронту
понедељак, 25 септембар 2017 23:58

Ђорђе Вукадиновић из посланичке групе Нова Србија-Покрет за спас Србије оценио је
данас да би опозиција на београдским изборима требало да наступи у што ширем
фронту, а да идеолошке разлике не би требало да буду пресудне за теме као што је
вођење града.

  

  

- Залажем се за што шири и заједнички наступ и са овог места позивам колеге из праве
опозиције да покажу и разум и политичку одговорност и да се потруде да на те изборе
кад год били изађу заједно, односно у што ширем фонту - рекао је Вукадиновић
новинарима у Скупштини Србије.

  

Он је оценио да избори за Београд нису прилика за "сучељавање великих идеолошких
прича", већ се односе на градске теме, те нема никаквог разлога да тај фронт не буде
што шири.

  

- Нема разлога да у њему не буде места и за Двери и ДС и све остале опције - додао је
Вукадиновић.

  

Он је навео и да је потребно да кандидат за градоначелника буде неко ко се већ бавио
тим питањима или "има искуства и потенцијала" да се тиме бави, а таквих има у
опозицији и о томе се може постићи консензус.
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Поводом става лидера Двери Бошка Обрадовића да би опозиција требало да бојкотују
изборе, Вукадиновић је казао да Покрет за спас Србије "неће бежати" од тога, ако
одлука опозиције буде заједничка, али је додао да су, на пример, "претходни
председнички избори били много боља прилика за бојкот - па су ипак многи на њих
лакомислено потрчали". Вукадиновић је рекао да ће он и посланичка група Нова
Србије-Покрет за спас Србије иницирати разговоре о обједињеном наступу опозиције на
београдским изборима.

  

(Бета, НСПМ) 
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