
Александар Вучић: Председништво СНС одлучило - неће се ићи на ванредне парламентарне изборе; сви осим Миленка Јованова и Марије Обрадовић гласали против; Синиша Мали на листи за Београд, али не на првом месту
среда, 10 јануар 2018 20:12

Председништво Српске напредне странке одлучило је на ванредној седници да, уз
београдске, неће бити одржани и ванредни парламентарни избори.

  

  

Пред почетак седнице, чија тема су београдски избори, чланови врха странке оставили
су могућност да се разговара и о ванредним парламентарним изборима, али оставили су
општи утисак да ни они сами не знају зашто је ово заседање уопште сазвано и о чему ће
бити речи. Седница је била затворена за јавност.

  

Седницом је председавао шеф странке, председник Србије Александар Вучић.
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Након седнице, Вучић је у кратком саопштењу новинарима рекао да се ипак неће ићи на
ванредне парламентарне изборе заједно са градским, премда је у сали био једнак број
људи и за и против.

  

Председник СНС Александар Вучић рекао је на конференцији за новинаре, после
седнице, да је Председништво донело одлуку да "свом снагом, одлучношћу и храброшћу
се бори за победу на београдским изборима и да се не подржи одржавање ванредних
парламентарних избора".

  

Према његовим речима, таква одлука је донета упркос томе што је на расправи било
скоро једнак број оних који су за и против ванредних избора.

  

Сматрао сам да је важно да се посветимо решавању вишедеценијских проблема, да
покушамо да се посветимо будућности нашег народа, наше деце, а не да размишљамо
калкулантски, рекао је Вучић.

  

"Чланови Председништва су са само два гласа против, и то Миленка Јованова и Марије
Обрадовић, прихватили ту идеју.", рекао је Вучић.

  

    Your browser does not support the video tag. 

  

Мали на листи за Београд, али не први

  

Вучић је навео и да ће се листа за Београд звати "Александар Вучић – Зато што волимо
Београд" и истакао да ће највише на тој листи бити нових људи, који нису чланови
ниједне странке.

  

"Ишло се са људима за које сам уверен да ће добити поверење Београђана", рекао је
Вучић и додао да ће на листи бити спортиста, људи из културе, професора и других
угледних људи Београда.
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Према његовим речима, СНС ће на београдске изборе изаћи са тимом за Београд, а на
питање ко ће све бити у том тиму рекао је да ће то бити познато када председница
Скупштине Србије Маја Гојковић распише изборе. 

  

Међутим, навео је да ће Мали бити на листи, али да неће бити први на њој. 

  

Маја Гојковић: Изнети озбиљни аргументи да буде и парламентарних избора када и
градских

  

Гојковићева је за Прву током седнице изјавила да има ставова у прилог томе да се иде
на ванредне парламентарне изборе, а рекла је и да ће Вучић на крају изнети свој став.

  

Како каже, “озбиљно и аргументовано“ се разговара о расписивању градских избора.

  

Према њеним речима, "већ сат времена се износе озбиљни аргументи да буде и
парламентарних избора када и градских".

  

Гојковићева је рекла и да није искључено да буде одржана још нека седница
председништва "јер има довољно времена".

  

На питање који је крајњи законски рок да у исто време буду одржани и градски и
парламентарни избори, Гојковићева је одговорила:

  

"Има довољно времена за расписивање, рок за одржавање београдских избора је 23.
март, то је радни дан, значи 18. март и сасвим је могуће да се испуне и једни и други
законски рокови", закључила је Гојковић.
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Према њеним речима, СНС неће дозволити да се на чело Београда врате Драган Ђилас,
Александар Шапић и Мирослав Мишковић.

  

  

Ни самим члановима странке није најјасније о чему ће се разговарати нити да ли су
тема ванредни парламентарни избори

  

Чланови Председништва су у доласку у седиште странке, на Новом Београду, кратко
одговарали на питања новинара шта је тема, тачније, да ли је и питање ванредних
избора на агенди.

  

Тако је Марко Ђурић рекао да очекује исцрпну дискусију, а на питање какав је његов
став о ванредним парламентарним изборима, одговорио да ће о томе одлучивати
Председништво.
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Зорана Михајловић је навела да је већ изнела свој став о ванредним парламентарним
изборима, односно да је за њихово одржавање, али је напоменула да мисли да су данас
тема - београдски избори.

  

Горан Кнежевић сматра да можда неће ни бити речи о ванредним парламетарним
изборма, али, како је рекао "видећемо".

  

Марија Обрадовић је рекла да ће - ако се питање ванредних избора за Скупштину
Србије покрене и ако се буде изјашњавало о томе - она гласати за њихово одржавање.

  

(Агенције)
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