
Саша Радуловић: Раскол у СНС ствара простор за опозицију да са једним кандидатом победи на изборима
четвртак, 16 фебруар 2017 21:52

 Председник покрета Доста је било Саша Радуловић изјавио је данас да одлука
председника Србије Томислава Николића и "раскол" у владајућој коалицији и Српској
напредној странци отвара озбиљан и велик простор за опозицију да са једним
председничким кандидатом победи на изборима.

  

  - Захтевамо од свих кандидата да ставе своје личне амбиције са стране. Има још
довољно врмена да додје до договора - рекао је Радуловић агенцији Бета.   

Он је казао да је неопходна победничка изборна стратегија, јер уколико до тога не додје
у Србији ће уследити пет година мрака.

  

- Осећамо одговорност, имамо велику подршку грађана и циљ ових избора је победити
противничког кандидата СНС и довести и вратити државу градјани и успоставити ред у
земљи, што није учињено после 5. октобра - рекао је Радуловић.

  

Он је казао да се дешавањем са најављеном кандидатуром Николића врло јасно
показало због чега вреди чекати и због чега се не треба излетати о томе ко ће бити
кандидат опозиције.

  

Како је додао, ДЈБ ће сачекати да се "ова сага" заврши и коначно добије одговор ко ће
бити кандидат Александра Вучића за председника Србије и да ли ће бити
парламентарних избора, с обзиром да се у актуелној ситуацији парламентарна већина
"попирлично тресе".
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Радуловић је рекао и да је јасно да је Николић тражио или да га Вучић подржи као
председничког кандидата СНС на изборима или да ако Вучић жели сам да трчи у
изборној трци онда врати странку Николићу и постане председник Владе.

  

Он је поновио да ДЈБ захтева од Вучића да поднесе оставку на место председника
Владе јер је неморално је да са те позиције трчи председничку трку и поновио захтев за
истовремено одржавање парламентарних и председничких избора.

  

Руска агенција Спутњик синоћ је прва пренела да је Николић одлучио да се опет
кандидује, а потом је та информација још неким београдским медијима незваничнио
потврдјена у кабинету председника Србије. Николић претходних месеци није крио жељу
за новим председничким мандатом и за то је очекивао подршку СНС, на чијем челу је био
све до 2012. године када је поднео оставку пошто је изабран за председника Србије.

  

Главни одбор СНС сутра би требало да донесе званичну одлуку о кандидатури
Александра Вучића на предстојећим председничким изборима у Србији, након што је га
је у уторак једногласно предложило Председништво СНС.

  

(Бета)
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