
„Утисак недеље“: Борис Тадић, Бошко Обрадовић и Радомир Лазовић резервисани према кандидатури Поноша на председничким изборима – „Он није кандидат чак ни целе групације која га предлаже“
понедељак, 24 јануар 2022 08:08

Председник Социјалдемократске странке Борис Тадић, лидер Двери Бошко Обрадовић
и Радомир Лазовић из покрета "Не давимо Београд" нису у "Утиску недеље" дали
експлицитну подршку предлогу Странке слободе и правде да Здравко Понош буде
кандидат опозоције на председничким изборима.

  

  

Лазовић је рекао како је очекивао да опозиција пре тог предлога разговара.

  

„Очигледно да предлог њега као председничког кандидата не окупља чак ни коалицију
која га је предложила, тако да ми ћемо разговарати са њима, видећемо да ли је то
најбоље решење, ми смо заиста стварно отворени, потпуно, волели бисмо да
разговарамо ако је то најбље решење“, поручио је он.
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Лазовић је додао и да је очекивао и резултате истраживања које је најавила коалиција
ССП-а, ДС-а и Народне странке, а која би, како је навео, требало да буду готова у
уторак.

  

Некадашњи председник Србије Борис Тадић рекао да није време за коментарисање
евентуалне кандидатуре Здравка Поноша.

  

  

"То није чак ни кандидат те групације странака окупљених око Драгана Ђиласа, а што се
онда не изјашњавамо о свим осталим кандидатима који су досад појавили, ево на пример
Бошко Обрадовић - што се опозиција не изјашњава о Бошку Обрадовићу, изјашњава се о
Поношу. Хајде мало да уведемо принципа, реда и мало логике у читав овај процес",
поручио је Тадић.
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Казао је и да би Вук Јеремић требало да изнесе своје мишљење, јер је ипак Понош
донедавно био његов потпредседник, а сада је промовисан од стране друге странке за
председничког кандидата.

  

Тадић је казао и да није одбацио могућност да се и сам кандидује на предстојећим
председничким изборима, и најавио је да ће одлуку о томе саопштити наредних дана.

  

Лидер покрета "Двери" Бошко Обрадовић рекао је да није сигуран да је Понош добар
заједнички кандидат опозиције.

  

  

"Генерално је Понош доживљен у делу јавности као НАТО кандидат, односно као неко
ко у својој биографији - и то је, чини ми се, нешто што забрињава - има ту црту сарадње
са НАТО пактом, да је први отворио канцеларију за сарадњу са НАТО-ом, да је прошао
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разне њихове сертификате, и то је нешто што мислим да нема апсолутно никаквих шанси
у борби против Вучића", казао је Обрадовић.

  

Председник "Двери" је навео и да неће да се "крије" иза нестраначких кандидата, већ да
ће као политички лидер преузети одговорност и ући у председничку трку.

  

Према његовом мишљењу, на изборе треба да изађу сви из опозиције без обзира на
разлике и колоне, да сарађују у одбрани изборних места и обезбеђивању довољног
броја контролора, као што су то сада урадиле Двери обезбеђујући контролу на неким
бирачким местима.

  

  

Лазовић се није сложио са тим, рекавши да "није сигуран да је Обрадовић фигура која је
водила референдумску кампању, нити да је одбранио вољу грађана", наводећи да је
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2.500 контролора Двери имало само једну примедбу на гласање што говори да "ти људи
нису радили како треба".

  

"Не давимо Београд је једна од две организације која је водила референдумску
кампању", истакао је он, додајући да је потребан много озбиљнији приступ бирачким
местима и контролорима.

  

Лазовић сматра да је референдум озбиљно покраден, наводећи пример из Рашке где су
њихови контролори видели празне аутобусе који су требали да доведи грађане са
севера Косова на гласање.

  

Обрадовић је одговорио да је то што је рекао Лазовић скандалозно и увредљиво за људе
из Двери који су цео дан бранили и одбранили изборну вољу.

  

Негирајући те, како је рекао озбиљне оптужбе, Обрадовић је навео да „тамо где су они
имали контролоре није било крађе“.

  

Да је контрола кључна ствар сложио се и Борис Тадић, напомињујући да се крађа врши
пре избора преко медија, а онда и на гласачком месту.

  

Он је предложио да се постигне договор која опозициона странка покрива које бирачко
место како не би било проблема.

  

Учесници „Утиска недеље“ указали су и да је за предстојеће изборе заказане за 3. април
неопходно извршити тренинг контролора како би опозиција могла заједно да контролише
бирачких места, али да не мора да изађе са једном заједничком листом кандидата.

  

„Кључна ствар је сарадња и договарање, да све опозиционе колоне координишу, не
морамо бити сви на једној листи“, рекао је Лазовић, напомињујући да опозиција сада има
невероватну прилику да победи у Београду, а можда и у Србији. 
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Дајте да се договоримо, дужни смо то људима и ван Беогарда, нека то буде први корак
ка победи, поручио је Лазовић.

  

(Н1)
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