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Председник Општине Параћин и заменик председника Демократске странке Саша
Пауновић изјавио је да још није донета одлука да ли ће се изаћи на локалне изборе у
Параћину, али да он види разлику у изборним условима у Параћину и Шапцу у односу на
друге градове у Србији.

  

  

Он је, за емисију ТВ Војводине "Прав угао" рекао да "тражи и очекује" да се кроз дијалог
у ДС донесе одлука о локалним изборима у Параћину и да неће нанети штету странци у
којој је годинама.

  

"Ако ДС остане чврсто при одлуци о бојкоту, није могуће, нити ће бити предата листа
ДС у Параћину. Ако ДС донесе такву одлуку, онда ће бити на нама у Параћину, који
тамо живимо и радимо, да донесемо одлуку шта чинити даље", рекао је Пауновић.

  

У том случају могућа су два пута: "Један пут је да се не изађе на изборе у Параћину, а
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други да се изађе" - рекао је Пауновић и навео да онда неће бити могуће да се изађе на
изборе као ДС, нити је могуће да они који се буду кандидовали буду чланови ДС.

  

Он је рекао и да се ДС труди да не буде виђена као неко ко руши савез опозиције.

  

Рекао је да, ако би се дошло до одлуке да се изађе на изборе у Параћину, а деси се
"притисак" власти, "нерегуларности, туче", чега је било на ранијим локалним изборима,
може се прекинути изборни процес у Параћину, као што је могуће и повући изборне
листе.

  

Подсетио да је Параћин био изузет од одборничког бојкота учешћа у скупштинама
локалних власти, јер у параћинској не влада Српска напредна странка, а такав састав ће
имати и месна комисија која ће спроводити изборе.

  

"Нисам срео грађанина у Параћину који мисли да слободу коју имамо, треба да предамо
и препустимо", рекао је Пауновић.

  

(Бета)
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