
Чедомир Јовановић: Не желим да бирам између Вучића и Ђиласа
четвртак, 10 октобар 2019 08:02

Председник Либералнодемократске партије Чедомир Јовановић казао је да нису били
потребни посредници Европског парламента да би разговарали о проблемима.

  

  

Јовановић је истакао да су представници Европског парламента рекли да су дошли да
поделе одговорност у тражењу решења за проблеме који су очигледни.

  

Јовановић је казао да ни та странка "није одушевљена партијама са којима седе за
столом" и додао да је "то њихов посао".

  

"Не знам да било ко други у Србији може да бира партнере са којима ради, па тако не
можемо ни ми. Србија заслужује много озбиљнију политичку генерацију од оне коју у
овом тренутку има и пошто постоје та међусобна правила, хајде да поштујемо тај
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'фер-плеј'", оценио је он.

  

Јовановић је казао да му је жао што "увек они који су по правилу узроци свих наших
политичких катастрофа, на крају плаћају најмању цену".

  

"Не желим да бирам ни између Вучића и Ђиласа, Тадићем никада нисам био одушевљен.
Али ова земља је оваква каква јесте, највише због нас политичара", истакао је он.

  

Он је додао да су невладине организације ЦЕСИД и Црта имале "нормалне предлоге" и
оценио да "доста политичара има више политичког искуства 'у том послу' од њих".

  

"Изборе бојкују јер нису задовољни изборним условима, а о изборним условима неће да
разговарају", нагласио је Јовановић.

  

Јовановић је рекао да је председнику Србије Александру Вучићу казао да је "он власт
седам година и да је боље да део те власти у изборној кмпањи подели са онима који
мисле да ти као власт ниси способан да водиш рачуна о свима, да мислиш само на себе".

  

"Предизборна влада је била и остала наш предлог. Не влада да бисмо ми били у њој,
уопште не морамо да будемо у њој", закључио је Јовановић.

  

(Бета)
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