
Највећи део опозиције одбацује документ о побољшању изборних услова
субота, 18 септембар 2021 14:56

Највећи део опозиције који учествује у међустраначком дијалогу уз посредовање
европарламентараца одбацио је предлоге за побољшање изборних услова. Власти
су претходно прихватиле формирање тела које ће надзирати медије, као и измене
састава Републичке изборне комисије, тако да у њу буду укључени и представници
опозиције.

  

  

Небојша Зеленовић из странке Заједно за Србију изјавио је након сесије међустраначког
дијалога у суботу да се у предлогу за побољшање изборних услова не налази ништа што
је предлагала опозиција и да власт „не да поштене изборе“.

  
  

Ништа од онога што је опозиција тражила није се нашло у документу о ком се
разговарало
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„Ништа од онога што је опозиција тражила није се нашло у документу о ком се
разговарало“, рекао је Зеленовић.

  

Он је рекао да његова странка није пристала да „ни на један начин“ подржи тај
документ, зато што у закључцима „нема ништа што може да унапреди изборне услове“.

  

Упитан да ли ће његова странка делегирати представнике у Републичку изборну
комисију, рекао је – не.

  

„Нисмо уопште разматрали такву ситуацију“, рекао је он и поновио да документ не
садржи ништа што би побољшало изборне услове.

  

  
  

"Евро-фасилитатори" су се у овом, наводно, коначном документу ипак мало потрудили.
Али је и даље неприхватљив. Суштина: Практично сви предлози су базирани на
принципу "козе која чува купус", односно "обезбеђује интегритет изборног процеса". А
оп. управо у ту "козу" нема поверења.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 18, 2021    

  

„Недовољан помак да променимо одлуку“

  

Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић изјавио је након завршетка
међустраначких разговора да је опозиција добила документ „који је плод договора
власти и европосланика“.
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„Врло мало или готово ништа од онога што смо предложили није се нашло у предлогу
документа. Ми такав документ нисмо могли да прихватимо јер је више козметика него
суштина“, казао је Алексић.

  

Предложили су, додаје, да се настави дијалог.

  

„Има времена до 3. октобра да се направи озбиљан помак. Помак је направљен али
недовољан да бисмо рекли да смо постигли договор, да одлуку о бојкоту променимо“,
нагласио је Алексић.

  

Поједине странке прихватају предлог

  

Председник Социјалдемократске странке Борис Тадић изјавио је да ће његова странка
учествовати у раду тела за надзор медија и Републичкој изборној комисији.

  

Са одбацивањем предлога се није сложила ни Татјана Мацура, копредседница Странке
модерне Србије.

  

Лига социјалдемократа Војводине подржала је предлог европарламентараца, иако нису
сасвим задовољни, рекао је представник ЛСВ у дијалогу.

  

(Н1)
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