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Постоје реалне шансе да напредњаци, преузимањем гласача од ДСС, рејтинг странке
Војислава Коштунице смање испод цензуса с обзиром на то да та странка у протеклих
пола године име врло неизвесну парламентарну позицију, сматрају политички
аналитичари.

  

Они оцењују да је изјава Томислава Николића, председника СНС, о томе како ће
„отимати“ гласаче Коштуници „више него политички коректна“ јер је познато да су
највећи политички противници управо они који рачунају на исто бирачко тело, а да је
циљ смањење коалиционог или уцењивачког потенцијала ДСС.

  

Након што је лидер напредњака Томислав Николић у интервјуу за „Блиц“ изјавио да
жели да отме гласове ДСС, као и Борису Тадићу и Ивици Дачићу, огласила се
Демократска странка Србије. Петар Петковић, портпарол ове партије, рекао је јуче да
ће од сада СНС сматрати политичким супарником, као и да ће им једини заједнички циљ
бити расписивање ванредних парламентарних избора.

  

- Поводом интервјуа Николића, у коме је рекао да ДСС види као политичког супарника,
иако са нама има потписан споразум о сарадњи и на тај начин нас ставља у исту раван
са ДС, саопштавамо да смо ту поруку примили к знању и да су од сада напредњаци наш
политички супарник - рекао је Петковић.

  

Милош Алигрудић, шеф посланичке групе ДСС у Скупштини Србије, каже за „Блиц“ да
његова странка жели да сарађује са СНС.

  

- Ако то неко не жели, требало би то и јавно да каже - поручује Алигрудић. 
  Након оваквих реакција реаговао је јуче и Томислав Николић. Он је изјавио да ће
руководству ДСС предложити састанак на коме би отклонили све неспоразуме и видели
да ли могу да усагласе ставове око најважнијих питања.

  

- Предложићу им састанак на врху странака, да то једном коначно рашчистимо и да
видимо можемо ли да усаглашавамо ставове око најважнијих питањима, пошто је
очигледно да свако жели да нас посвађа. Жао ми је што портпарол ДСС није потпуно

 1 / 3



ДСС: Од сада СНС  сматрамо политичким супарником
уторак, 18 мај 2010 12:45

схватио или што је можда „Блиц“ употребио погрешне речи да формулише оно о чему сам
говорио - објашњавао је јуче своју изјаву Николић.

  

- Говорио сам о стању на политичкој сцени. Рекао да су нам природни савезници ДСС и
НС, а да смо, наравно, сви једни другима супарници док не утврдимо некакву заједничку
листу или политику зато што свако од нас жели да освоји што више гласова - рекао је
лидер напредњака и додао ће његов следећи корак бити да објасни шта је под
изреченим подразумевао.

  

За разлику од председника СНС, његов заменик Александар Вучић прокоментарисао је
у „Кажипрсту“ РТВ Б92 његову изјаву и рекао да је борба за гласаче са сваком
политичком странком нешто што се подразумева.

  

- То је тржиште. То је демократија. То је сасвим нормално. Не може неко да се љути што
имате више бирача у бирачком телу. То је потпуно илузорно. Невероватно је то. То је
нешто што је нормално. То је аксиом демократије - сматра Вучић.

  

Ђорђе Вуковић, програмски директор ЦеСИД-а, каже за „Блиц“ да ДСС у последњих
шест месеци бележи „лагани тренд пада“ и да није искључено да ће у једном тренутку
рејтинг ове странке пасти испод цензуса. Осврћући се на изјаву Николића да жели да
„отима гласаче Коштуници исто као и Тадићу“, Вуковић тврди да је напредњацима ипак
далеко лакше да преузимају гласаче ДСС-а него ДС-а.

  

- Николић је рекао нешто што је јасно свима који имало имају везе са политиком. Највећи
противници су управо они који су политички најближи. Такође, мало је људи који се
двоуме између ДС и СНС, јер су у питању веома различите политичке странке. Много се
више њих двоуми између ДСС и СНС. Слично се дешава на релацији између ДС и Г17
плус - објашњава Вуковић.

  

Са Вуковићем се слаже и Зоран Стојиљковић, професор на ФПН и политички
аналитичар, који за „Блиц“ каже да је Николићева изјава да су ДСС и СНС политички
супарници крајње коректна, иако се „такав тип отворене политичке изјаве често
избегава“. На питање, да ли Николић може да ДСС доведе до испод цензуса,
Стојиљковић каже:
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- Може. Погледајте рејтинг: Напредњаци су пет пута јачи од ДСС-а, а борба за исту
политичку клијентелу је најдубља рововска битка. Николићева изјава треба да смањи
коалициони потенцијал или спусти цену ДСС-а. Он показује да жели да буде стожер
опозиције и да нема обзира према ДСС-у - оцењује Стојиљковић. 
  Вуковић каже да у ДСС морају бити савршено свесни чињенице да им је СНС највећи
политички ривал, а да Николићева „отвореност“ може бити „реакција на понашање
Коштунице који не одговара на његове позиве“.

  

(Блиц)
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