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Новинарка листа Данас Сафета Бишевац изјавила је у емисији Дан уживо, говорећи о
протесту покрета Доста је било, да се слаже са Сашом Радуловићем да избори нису
били демократски, али да "после избора нема кајања". Мишљења је да би ситуација била
другачија да је тај покрет прешао цензус. "Сасвим сигурно би они данас ушли у
Скупштину Србије, верификовали своје мандате и своју опозициону борбу водили из
Скупштине. Не волим те политичаре који учествују у некој изборној утакмици, а када не
прођу како су очекивали, дође до накнадне памети", каже.

  

  

Како је рекла, дубоко верује у слободу изражавања политичких ставова.

  

"Да се мирним протестима изрази неслагање са актуелним сазивом Скупштине и
изборима у чију демократичност са пуним правом сумњају многи домаћи и инострани
фактори. Драго ми је да су се окупили људи и изразили свој став и све је то прошло
мирно, што је јако добро, јер Србији насилни протести нису потребни", рекла је она.
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Говорећи о протесту покрета Доста је било, Бишевац је рекла да се слаже са Сашом
Радуловићем да избори нису били демократски.

  

"Али, аутоматски питање које се поставља је то - зашто је покрет ДЈБ учествовао на тим
изборима, самим тим његове критике делимично падају у воду. У праву је када критикује
начин на који су избори одржани, изборне услове, али је он опозициони лидер који је
учествовао на тим изборима", рекла је она, додајући да "на своју несрећу, цензус није
прешао".

  

Да су прешли цензус, била би то другачија ситуација, сматра она.

  

"Сасвим сигурно би они данас ушли у Скупштину Србије, верификовали своје мандате и
своју опозициону борбу водили из Скупштине. Саша Радуловић и његова странка имају
право на своје ставове, али не волим те политичаре који учествују у некој изборној
утакмици, а када не прођу како су очекивали, онда дође до накнадне памети и крену
критике. Е па, после избора нема кајања", рекла је Бишевац.

  

Мишљења је да ће "прво Александар Вучић да одлучи са ким ће формирати Владу и ко
ће од функционера СНС ући у Владу, а коме ће бити намењено неко место у Скупштини".

  

"Тек када он буде одлучио шта намерава, онда ће у некаквом пакету бити завршено и
конституисање Скупштине и избор нове Владе. Вучић може да дозволи шта год хоће,
али мислим да у суштини, с обзиром на то да је СНс убедљиво најјача у Скупштини
заиста би био ред да место председника Скупштина њима припадне", каже она.

  

Како је рекла, чини јој се да се Маја Гојковић уморила на том месту.

  

"Верујем да ће она добити неку другу функцију. Од раније се причало да она има жељу
да уђе у Владу, да добије неко министарство. Од пре неколико недеља се спекулише да
ће Владимир Орлић преузети функцију председника Скупштине. Мислим да је Маја
Гојкович пре свега лоше водила Скупштину, да је заиста била катастрофална
председница. Толико је опозицију вређала својим начином вођења, мислим да није
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заслужила да остане на том месту, а следећем председнику ће свакако бити лакше, јер
опозиције у парламенту неће ни бити", каже Бишевац.

  

Према њеним речима, Вучић је најавио да ће већи део министара напустити Владу и
најавио је долазак нових лица.

  

"Претпостављам да ће то бити једно од ретких обећања које ће он испунити", рекла је
она.

  

(Н1)
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