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ССП Драгана Ђиласа, ДС Зорана Лутовца и НС Вука Јеремића договорили су
заједнички излазак на изборе и распоред квота за листу за парламентарне изборе.
Како сазнаје лист “Нова”, наредних дана биће одржана заједничка седница
руководстава ових странака, а очекује се да ће одлуку о учешћу на изборима
објавити до краја недеље.

После готово два месеца преговора лидери ССП, ДС и НС договорили су да заједно
наступе
на парламентарним, београдским и
председничким изборима, који ће, према најавама бити одржани 3. априла следеће
године. Извор “Нове” каже да су се Ђилас, Лутовац и Јеремић усагласили око квота за
листу за парламентарне изборе.

Десет места припашће нестраначким личностима, које ће бити у првих 30
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“Направљен је распоред за целу листу, с тим што је различита расподела првих 50 и
других 50 места”, каже наш саговорник.

Према неким информацијама листа “Нова”, договорено је да ССП-у и њеним
партнерима на листи за парламентарне изборе припадне 94 места, а по 73
Демократској странци и Народној странци, с тим што ће на њиховим квотама бити и
чланови мањих покрета. Десет места припашће нестраначким личностима, које ће
бити у првих 30.

“На пример, на квоти ССП биће и чланови ПСГ, ПзП, синдиката Слога. На квоти НС би
требало да буде Покрет слободне Србије, а очекује се да ће на листи бити и чланови
Скупштине слободне Србије”, каже наш саговорник.

Извор “Нове” каже и да су се ове три странке сагласиле да кандидати за највише
функције – градоначелника Београда и председника Србије овог дела опозиције
буду договорени консензусом.

Како смо раније писали, њихов кандидат за градоначелника Београда требало би да
буде нестраначка личност. Према неким информацијама, већ се зна и ко ће испред те
будуће коалиције бити у трци за првог човека престонице.

Конкретнијег договора око кандидата за председника Србије нема, а раније се у том
контексту помињао потпредседник НС Здравко Понош. Ипак, у НС су истицали да имају
више кандидата који би могли да обављају ову функцију.

Наташа Латковић, Војислав Милованчевић

(Нова)
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