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Оснивач Нове странке и некадашњи премијер Србије Зоран Живковић каже за Н1
да је ДОС 2000. године победио режим Милошевића, а да је тај режим био гори
него овај. „Ми смо тада успели, кад је мобилни био као мерцедес, није било
слободних медија, друштвених мрежа, сада можемо сигурно (да победимо) на
београдским изборима ако опозиција изађе заједно. Предлажем коалицију
'Заједно!' Ако се нађе озбиљан кандидат за председничке изборе сигурно улазимо
у други круг, а други круг за Вучића ће бити као за Милошевића 5. октобар“, рекао
је он.

  

  

Додаје да опозиција до победе може доћи само уједињена.

  

„Онај ко не одговори позитивно не би могао да се назове опозицијом, дао сам начин како
да се задовољи сујета. Морамо да дођемо до заједничке листе, то је одговорност
политичара који предводе странке, то је посао и грађана – грађани врше притисак на
политичаре да раде свој посао. Нема места за Чеду, Чанка, оних што су пили вино са
Вучићем, референдум је показао да смо изгубили за длаку, замислите да је ту
учествовала опозиција која је бојкотовала, замислите то“, каже Живковић и додаје да не
разуме зашто су неки позвали на бојкот.
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„Не могу да схватим, можда из најбољих намера, али и даље је погрешно. Имали смо
бојкот избора, нисмо добили ништа, не сумњам у добре намере али ‘ајде да престанемо
са грешкама из најбољих намера. Треба веровати нама ‘маторима’, можемо да се
хвалимо да смо победили Слободана Милошевића. Имамо нови меч, ја нећу бити
кандидат ни за шта, бићу контролор, био сам и на референдуму, био сам и 2000. године
председник бирачког одбора“, рекао је бивши премијер Србије.

  

Наводи да ДОС имао договор Ђинђића и Коштунице, да је сарадник био Човић и да је и
тада било и десничара и русофила.

  

"Схватили смо да постоји зло, не омикрон већ најгора корона. Има времена, бирачи су
свесни о политици тек кад се распишу избори, ако се опозиција договори до краја
јануара или првих дана фебруара остаће довољно времена да се промовише
председнички кандидат и то је довољно времена, 1996. године мобилни телефон је био
чудо, друштвене мреже нису постојале, околности су биле другачије. Са искуством
деведесетих питање је када ће да склизне. Вучић је био министар информисања, Дачић
и Вулин су куповали бурек Милошевићевој жени", казао је Живковић.

  

Живковић каже да је седница Владе о Рио Тинту показатељ како неко може брзо да се
опамети.

  

"До пре 15 дана Рио Тинто је био наша будућност. Предизборна шарада власти, као
послушаће народ, а ако победе да буде 'чекај чекај, да вратимо причу', Не треба им
веровати, лажу чим зину, треба их победити на изборима, могуће да литијум може да се
експлоатише на нормалан начин, надам се да ће рећи да је мудри председник њима
мудрима рекао да прекину са тим", рекао је.

  

(Нова)
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