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 Бивши председник Србије и председник Социјалдемократске странке Борис Тадић
претходног дана је за Нова.рс изјавио да би могао да се кандидује на наредним
председничким изборима, уколико не буде бољих кандидата. О његовој евентуалној
кандидатури, најпре се изјаснио лидер Двери Бошко Обрадовић који је навео да би то
значио повратак на бивши режим. Сада је то учинио и лидер Странке слободе и правде
Драган Ђилас, који поручује да ће бити бољих кандидата од бившег шефа државе.

  

 “На реченицу да је спреман да се кандидује ако нема бољих, мој одговор је – има
бољих“, рекао је Ђилас за Нова.рс.

  

  

Подсетимо, бивши председник Србије и лидер СДС Борис Тадић наводи за Нова.рс да
би се кандидовао на председничким изборима искључиво уколико би проценио да нико
од других кандидата неће моћи да победи Вучића, али и да управља државом.
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“Кандидовао бих се искључиво уколико бих проценио да нико од других кандидата неће
моћи да победи Вучића, али и да управља државом. Јер након промене ове власти биће
потребно не само умети управљати државом, већ управљати у околностима у којима ће
бити потребно паралелно и санирање огромне штете која ће остати иза ове власти.
Уколико би се појавио неко за кога бих проценио да то може, имао би сву моју подршку”,
навео је он.

  

На ову изјаву осврнуо се и лидер Двери Бошко Обрадовић, који је поручио да сада сви
схватају да је на време реаговао кад је, како наводи, апеловао на бившег председника
Србије да се повуче из политике.

  

 “Ја сам указао да не желимо да будемо таоци бившег режима који нас, заједно са
садашњим, држи у зачараном кругу који траје већ пуних 30 година. Сматрам да је
грађанима Србије доста да бирају између Бориса Тадића и Александра Вучића, Ивице
Дачића и Чедомира Јовановића или између Војислава Шешеља и Ненада Чанка. Ти људи
су веома дуго политичкој сцени, рекли су све што су имали и урадили су све што су
могли”, поручио је Обрадовић.

  

Борис Тадић био је председник државе у периоду од 2004. године до 2012. године.

  

Видети још:

  

Борис Тадић: Ако нема бољих, ја ћу се кандидовати против Вучића

  

(Нова.рс)
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http://91.222.7.144/hronika/boris-tadic-ako-nema-boljih-ja-cu-se-kandidovati-protiv-vucica.html

