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"Савез за Србију је направљен када је опозиција била у расулу, када ниједна странка
није прелазила цензус, са идејом да се опозиција групише. У томе је успео, иако је било
различитих мишљења како да се делује", рекао је председник Демократске странке
Зоран Лутовац.

  

  

Он каже да је тада сматра да се треба окупити око две или три тачке, док је већинско
мишљење било да то буде 30 тачака.

  

"СЗС је деловао организационо чвршће, али с друге стране то је ограничавало поједине
странке да се непосредније обраћају својим бирачима", навео је Лутовац.

  

Подсећамо, јуче је одлуку о формирању Удружене опозиције Србије потписало 12
политичких субјеката - Грађанска платформа, Демократска странка, Демократска
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заједница војвођанских Мађара, Државотворни покрет Србије, Народна странка,
Народни покрет Срба са КиМ "Отаџбина", Покрет за преокрет, Покрет слободна Србија,
Удружење синдиката Србије "Слога", Странка слободе и правде, Шумадијска регија и
Ђорђе Вукадиновић.   

  

Лутовац је објаснио да овај начин организовања омогућава свим странкама да делују
самостално и тако доприносе заједничком циљу.

  

"Заједнички циљ је јасније формулисан, да се режим склони са власти. Искуство нам
говори, као и критике да је потребно нешто променити, прихватамно критике и сматрамо
да не треба инсистирати на нечему ако постоје други начини да се оствари. Циљ је да
унормалимо државу, а предуслов је да се власт склони".

  

Сматра да би, да је учествовао на изборима, СЗС сигурно прешао цензус, али,
наглашава, није сврха савеза била да има мандате.

  

"Оно што је било незадовољство грађана који нису хтели да учестрвију у фарси, СЗС је
окупио све те организације које не желе да учествују на изборима који то нису". 

  

На речи председника Социјалдемократске странке и некадашњи председник Србије
Борис Тадић да "за њега остаје потпуно нејасно, као и за све грађане Србије, о чему се
ради", Лутовац каже да би требало да остави мало времена, па тек онда говори о
Удруженој опозицији.

  

"Тадић је био члан, учестовао је у заједничком раду опозције све до месец дана пред
изборе, када је одлучио да учествује, имао је могућност да изнесе све критике. Мислим
да није коректно, када се формира удружење, да се упућују овакве оцене. Мислим да би
требало да као човек који је до јуче био са нама остави мало времена или да са мало
више резерве говори о томе", сматра председник демократа. 

    

Лутовац наводи да се ДС трудила да испоштује оно што је заједничко у СЗС и да је
према својим бирачима била искрена.
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"Ми смо извлачили максимум, а ово је покушај да на основу искуства направимо
корекције у неким одлукама, које ће омогућити оно што није супео Савез - да новим
пирступом окупимо што више грађана". 
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