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 Главни одбор Заједно за Србију јуче је већином гласова донео одлуку да та странка коју
предводи Небојша Зеленовић учествује на локалним изборима у Шапцу. Ова одлука не
представља изненађење јер се кампања која је требало да припреми јавност на ову
одлуку, реализује већ недељама.

  

Небојша Зеленовић је градоначелник Шапца постао 2014. године после смене Милоша
Милошевића, дотадашњег градоначелника. Функцију је задржао и после избора
одржаних 2016. године када је СНС освојила 34, а листа Заједно за Србију 32%.
Одлучујући за опстанак тадашње власти били су гласови које је добила листа Немања
Пајић - "Победа за Шабац" (8.693 гласа - 13,50%). 

  

  

Ова група грађана, по свему судећи, држаће у својим рукама одлуку о власти у Шапцу и
после ових избора. Занимљиво је да истог дана када је на градским изборима у Шапцу
листа Александар Вучић - "Србија побеђује" добила 22.180 гласова (34,34 одсто),
односно 28 мандата, на парламентарним изборима на републичком нивоу листа
Александар Вучић "Србија побеђује" добила 52,40 одсто.
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Иначе, пре 14 дана, на председништву Савеза донета је одлука да Заједно за Србију
наредне две недеље до доношења одлуке не учествује у раду Савеза за Србију. Реално
је очекивати да од сутра (понедељак) Заједно за Србију неће бити више део Савеза.

  

- Није уопште било потребе ни да долази до сукоба/размишљања, ишчекивања одлука и
слично. Требало је много раније комуницирати такву одлуку. Овако је створена фама и
привид сукоба. Видећемо колико је генерално одлука о изласку на изборе добра,
односно како ће се сада током кампање и након избора искомуницирати зашто се у
Шапцу излази на изборе. Излазак на изборе је велики ризик и видећемо какве ће
последице имати. Једини проблем је настао јер тако нешто није много раније
искомуницирано, ка свим актерима, пре свега грађанима - рекао је за Директно.рс
политиколог Бобан Стојановић.

  

Подсетимо, извршни одбор Народне странке у уторак је донео одлуку о распуштању
Градског одбора у Шапцу због захтева да буде изузет од поштовања одлуке о бојкоту
избора. 

  

- Ја сматрам да су Шабац и Параћин острва демократије. Али је то требало пре него што
је кренуло у бојкот рећи - овде ћемо направити изузетак. Сад правити изузеће, нема
разговора, сви све рушите. Предлажем нека Пауновић изађе из ДС-а, па нек изађе на
изборе... Нећете бити мање демократа, бићете демократа као онај који је дао резултате
у том граду. Имате и Зеленовића, он није у ДС-у, али је у Савезу за Србију, он треба да
каже - напуштам савез. Изузеће је требало на почетку рећи, цела опозиција је
погрешила јер није рекла - ово су острва демократије, ми хоћемо да сачувамо
нормалност... Али они не могу да остану у Савезу или ДС-у - рекао је за Н1 Чедомир
Чупић, професор на Факултету политичких наука.

  

Парламентарни и локални избори 2020. године, биће одржани 26. априла.

  

- Ако се не слажете са својом странком, онда ви дајте оставку, напустите странку и онда
говорите - није паметан бојкот. Бојкот неће обесмислити ако Пауновић и Зеленовић
изађу на локалне изборе, али само ако изађу из ДС-а и СзС, тада нема моралне дилеме.
Морал је да иза речи стоји дело. Ми можемо да знамо моралне норме, али морал је
нешто што се конкретно доказује и показује, не смете се играти с тим - сматра Чупић.
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(Директно.рс)
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