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Здравко Понош, који је освојио друго место на недедавно одржаним
председничким изборима, представио је у београдском Медија центру свој покрет
"Србија центар". Он је навео да је мисија његовог покрета скидање СНС с власти и
успостављање Србије као нормалне државе.

  

  

Понош се осврнуо на своју председничку кандидатуру, рекавши да му је жао што
коалиција, која га је предложила, није остварила очекиване резултате.

  
  

Нека кадровска решења у новој градској власти као да су уграђени повод за
расписивање нових избора
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“У најави су нови београдски избори, а нека кадровска решења у новој градској власти
као да су уграђени повод за расписивање нових избора. Гласачи опозиције су
разочарани, што резултатима претходних избора, што неслогом која је ескалирала после
тих избора. Могло би се рећи да их једино инспирише да не клону духом бахатост ове
власти”, навео је Понош.

  

Он је рекао да имао 14 пута мање средстава од првопласираног кандидата,
Александара Вучића, на прошлим председничким изборима.

  

"Постигао сам добар резултат, имајући у виду све. Остварио сам резултат који је за
трећину већи од резултата коалиције на парламентарним изборима. Победио сам
првопласираног на његовом бирачком месту и то дупло. Након што сам најавио
могућност да ћу наставити да се бавим политиком после ових избора, то није
дочекано благонаклоно од неких колега из опозиције. Неки од њих су у својим
срединама и својим бирачким местима одгурали парламентарну листу, коју су
представљали, далеко испод првог места. Занимљиво да се баш они питају с којим
легитимитетом се ја опредељујем да наставим да се бавим политиком, а мислим да
део одговора на то питање лежи управо у резултатима на тим бирачким местима",
навео је он.

  

Понош је навео да у Србији има много проблема и да "где год да се окренемо видимо
један велики, незавршен посао".

  
  

Процес придруживања ЕУ треба да омогући да се синхронизујемо са амбијентом ком
географски и вредносно припадамо

    

"А шта би био завршени посао? Склањање власти СНС-а свакако није завршетак посла,
али јесте први и неопходан корак за успостављење Србије као нормалне државе.
Довршен посао би био кад би могли да констатујемо да нам је држава одржива и да
свака генерација створи више него што потроши. Довршен посао би био кад би могли да
констатујемо да је држава у служби грађана и да нема грађана првог и другог реда. Да
би остварили ове циљеве, а пре свега направили први и неопходан корак, опраштање од
власти СНС, морамо политички да се организујемо за ту мисију. Ми смо се договорили да
се организујемо у форми покрета. Ми се залажемо за улазак Србије у ЕУ, процес
придруживања треба да омогући да се синхронизујемо са амбијентом ком географски и
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вредносно припадамо. Залагаћемо се за сарадњу опозиције", наглашава он.

  

Према његовим речима, у циљу рушења СНС, неопходна је сарадња свих
опозиционих актера и широк фронт.

  

Он је представио тим људи који ће чинити његов покрет.

  

"Ми у овом покрету окупљамо људе од струке. То су све јуди којима није неопходна
оваква врста политичког ангажовања да би се остварили. Поменућу неке од угледних
личности које су изразиле спремност да се ангажују у "Србија центар" - проф. др Драган
Делић, историчар Бојан Димитријевић, професор Петар Булат, др Богдан Стојановић..
Са нама ће бити и професор Слободан Цвејић, члан РЕМ-а у једном периоду. Са нама ће
бити Зоран Дракулић, привредник и председник клуба "Привредник", као и Софија
Мандић, која неће бити члан организације, али ће нам помоћи у области владавине
права. Уз нас је и Дијана Вукомановић, а у нашем ресору за спољну политику ће бити
асови српске дипломатије, професионалне дипломате, бивши амбасадори - Душан
Црногорчевић, Милован Божиновић, Рајко Богојевић, Слободан Раковић, Душко
Лопандић, Јелица Курјак, Михаило Бркић, Зоран Басараба, Зоран Вајовић, Јован
Јовановић... Листа није закључена са ових 10 амбасадора, а неки од њих ће имати
значајну улогу у изградњи инфраструктуре нашег покрета. Са нама су и даље људи који
су били део мог тима у изборној кампањи, Игор Авжнер, доцент Славиша Савић... Листа
није закључена и не намеравамо да је закључимо скоро. Посебно желим да се захвалим
Јовану Тамбурићу, председнику Синдиката пензионисаних војних лица Србије и да му се
захвалим на подршци", истакао је Понош.

  

Његов покрет је крајем јуна усвојио Статут, а данас ће представити своје сараднике.

  

Понош је иначе био потпредседник Народне странке, коју је напустио након изора 3.
априла. Страначки врх на челу са Вуком Јеремићем није се слагао са тим да се он
укључи у трку за шефа државе. На председничким изборима освојио је близу 700.000
гласова.

  

(Нова)
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