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Следеће недеље ће наша коалиција сигурно изаћи са именима кандидата за
председничке изборе и за Град Београд, изјавила је за Н1 потпредседица Странке
слободе и правде (ССП) Маринка Тепић. Каже и да ССП сматра да је Здравко
Понош једини прави противкандидат Александру Вучићу на председничким
изборима, а да би волели да први на листи за Град Београд буде професор
Владета Јанковић.

  

  

Ко ће бити кандидати оног дела опозиције коју чине ССП, Народна странка и
Демократска странка. Да су превазиђени шумови међу коалициони партнерима када је
реч о председничком кандидату?

  
  

Позивамо коалицију 'Морамо' до последњег момента да још једном размисли да барем на
парламентарне изборе идемо  заједнички, јер сви параметри показују да само заједно
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можемо да сменимо режим Александра Вучића

    

Мариника Тепић каже да су разговори у четвртак са коалиционим партнерима протекли
у „конструктивној и позитивној атмосфери, у доброј вери и намери“ да се дође до добрих
решења.

  

„Што се тиче Поноша, остало је да се о томе изјасни Главни одбор ДС-а, њихова два
тела која су предуслов да ГО то потврди, и у суботу очекујемо ту потврду ГО ДС-а",
рекла је Тепић у емисији Студио Лајв на Н1.

  

Како је казала, Народна странка је такође најавила председништво странке у суботу.

  

"И изразили су жељу, што је добродошло, да сви заједно, све коалиционе стране обаве
један разговор са будућим, надамо се заједничким председничким кандидатом Здравком
Поношем, и да све лепо саопштимо званично грађанима. Надамо се и подршци коалиције
Морамо, других организација, стручњака, људи из локалних средина да пруже подршку
овом кандидату", изјавила је Тепић.

  

На питање да ли је требало да прво разговарају с Поношем и осталима, па тек онда
изнесу свој предлог, Тепић каже:

  

"Зар ви мислите да ми нисмо разговарали с Поношем? Наравно да јесмо, Народна
странка је разговарала с другим кандидатима, поделили смо се, НС је знала да Понош
јесте наш кандидат, да разговарамо с њим и да је потврдио да би прихватио
кандидатуру", рекла је Тепић.

  

Тепић је демантовала да постоје несугласице и неслагања са коалиционим партнерима у
вези са кандидатуром Поноша. А чак и да постоје, каже, то су међусобни разговори у
једном демократском процесу.

  

 2 / 4



Мариника Тепић: Следеће недеље ће се знати имена кандидата за председника Србије и градоначелника Београда
петак, 28 јануар 2022 15:34

"Ми нисмо СНС и Вучић који лупи песницом о сто, погази све своје партнере, ми смо
демократске организације, ми смо организације које функционишу као тим, нисмо
средњевековни деспот који лупи руком и каже - или ће бити овако или никако", рекла је
Тепић.

  

Имати различита мишљења, додаје, није проблем.

  

"Па зар је проблем и да имате више кандидата, па ми се за то боримо", нагласила је.

  

Како је рекла, сви треба да разговарају о кандидатури Поноша.

  

"Да он целој коалицији изнесе своју платформу и то како себе види као председничког
кандидата. Мислимо да то буде током викенда. А следеће недеље ћемо сигурно изаћи са
именима и кандидата за председничке изборе и за Град Београд", казала је Тепић.

  

О томе да ли је Владета Јанковић особа која је договорена као кандидат за
градоначелника Београда, Тепић каже да јесте.

  

"Ми смо се на нивоу коалиције сагласили да бисмо желели да Јанковић буде први на
листи за изборе за Град Београд и да бисмо волели да се и он о томе позитивно изјасни
и да је на њему да изабере тим људи из струке", рекла је Тепић.

  

Професор Јанковић је рекао да има неколико услова.

  

"Он, колико сам разумела из разговора, има нека животна ограничења, а то су лекари и
породица. Међутим, како ствари стоје, мислим да ће и лекари и породица, с обзиром да
су београдски избори у питању, да ће сви схватити колико нам је професор важан и да
ће нам помоћи да сменимо ову штеточинску власт", казала је Тепић.
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На питање да ли ће њихова коалиција разговарати са коалицијом "Морамо", Тепић каже
да се нада "да су и они спремни да подрже неког од кандидата".

  

"Надам се да су спремни да подрже неког од наших кандидата. Ми смо се негде у начелу
сагласили да је потребно заједничка и координисана контрола бирачких места, споразум
о ненападању, међусобном уважавању свих такмаца, а ми позивамо коалицију 'Морамо'
до последњег момента да још једном размисли да барем на парламентарне изборе идемо
 заједнички, јер сви параметри показују да само заједно можемо да сменимо режим
Александра Вучића", закључила је Тепић.

  

(Н1)
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